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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 2020/ 272م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 
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 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط     هنا

 التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج 

 ات لتحقيق الموثوقية .إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلوم

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن 

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

إعالمي ليتم حذف اسمه من أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته،  مالحظة:

 القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 على أعتاب النظام العالمي الجديد: من حلف وارسو إلى طريق الحرير - 1

 18:07|  2020كانون الثاني  21  د.أيمن عمر ــ باحث في الشؤون االقتصادية والسياسية

 حلف وارسو 

دخلت جمهورية ألمانيا االتحادية إلى منظمة حلف شمال األطلسي بقيادة الواليات  1955أيار  9في 

السوفياتي آنذاك تهديداً حقيقياً له، األمر الذى أدى إلى نشوء  المتحدة األميركية وهو ما وجد فيه االتحاد

من نفس الشهر  11إثر مؤتمر ضم دول الكتلة الشرقية، وانعقد في  1955أيار  14حلف وارسو في 

بالعاصمة البولندية وارسو. وقّع على المعاهدة كل من االتحاد السوفياتي )السابق( وألبانيا وبلغاريا 

داقة حلف الص»وبولندا وتشيكوسلوفاكيا )سابقاً(. التسمية الرسمية للحلف هي  ورومانيا والمجر

نصت اتفاقية وارسو على أن الدول المنضوية تحت لوائه ستدافع عن أي دولة «. والمساعدة والتعاون

عضو تتعرض للهجوم من طرف قوة خارجية، وأنشأت لتحقيق ذلك جيشاً وقيادة عسكرية موحدة 

شتركة تحت قيادة المارشال السوفياتي إيفان كونيف، وتنص أيضاً على مرابطة وحدات لقوات الدول الم

التحقت جمهورية ألمانيا الديمقراطية )ألمانيا  1956سوفياتية على أراضي الدول المشتركة. وفي عام 

الشرقية سابقاً( بالحلف، وحصلت جمهورية الصين الشعبية على صفة المراقب عبر حضور اجتماعات 

حلف. وقد هدف الحلف إلى قيام تكتل عسكري ضخم إلحداث توازن قوى في مواجهة الحلف ال

، وتوحد األلمانيتين وتفكك االتحاد السوفياتي كان ذلك 1989األطلسي. ومع انهيار حائط برلين عام 

ة . ولتبدأ حقبة عالمية جديد1991إيذاناً بموت حلف وارسو، وليتم إنهاء المعاهدة رسمياً في تموز 

 .أحادية القطب بزعامة الواليات المتحدة األميركية

 األوزان االقتصادية العالمية

، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 2018تريليون دوالر في العام  86بلغ حجم االقتصاد العالمي 

من حجم االقتصاد  %23.89تريليون دوالر وهو يشكل حوالي  20.5اإلجمالي للواليات المتحدة 

من  %15.86تريليون دوالر يمثل  13.61تأتي الصين في المرتبة الثانية باقتصاد حجمه العالمي، 

من االقتصاد  %1.9تريليون دوالر يشكل  1.64االقتصاد العالمي. بينما يبلغ الناتج المحلي في روسيا 

ن م %0.5مليار دوالر أي  430العالمي، في حين أن إجمالي الناتج المحلي في إيران يبلغ حوالي 

https://www.annahar.com/author/25696-%D8%AF%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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مواجهة  التي تشكل في ما بينها حلفاً جديداً في -االقتصاد العالمي. وبالتالي فإن اقتصاديات الدول الثالث 

من االقتصاد العالمي، لذلك هي تشكل منافساً حقيقياً  %18.26مجتمعة تشكل  -الواليات المتحدة 

 .للواليات المتحدة على المستوى االقتصادي

 

 .طريق الحرير

 صاد والعسكربين االقت 

يشهد العالم تطورات كبيرة على مستوى موازين القوى الدولية وتأثيراتها العالمية، فنحن أمام بدء 

أفول األحادية القطبية األميركية، وتشّكل نظام عالمي جديد تلعب روسيا والصين المحور المناوئ 

كانون األول  27وإيران في للرأسمالية األميركية. وتعّد المناورات العسكرية بين الصين وروسيا 

نقطة تحول حقيقي في إظهار موازين القوى العسكرية الدولية ورسالة شديدة اللهجة في وجه  2019

الوجود األميركي في الخليج العربي ومضيق هرمز والمحيط الهندي ووجود األسطول الخامس الذي 
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مدادات النفط العالمية. وتسعى يتخذ من البحرين مقراً له، وخاصة بعد صراعات المضائق وتأمين إ

روسيا إلى إعادة بناء حلمها اإلمبراطوري القيصري وإحياء دورها العالمي في عهد االتحاد السوفياتي 

السابق كقطب منافس للواليات المتحدة األميركية. أما إيران فصراعها التاريخي الطويل مع الواليات 

أن تتوجه إلى الشرق في تحالف روسي ــ صيني  المتحدة والعقوبات الخانقة عليها يفرض عليها

استراتيجي. وبالنسبة للصين وهنا األهم فإن ذلك يُعد تحّوالً على المستوى االستراتيجي، إذ انتقلت 

الصين بذلك من استراتيجيتها القائمة على الهيمنة االقتصادية العالمية واالستعمار االقتصادي إلى بناء 

ا الداخلية إلى خطوط التماس في الصراعات الدولية. حيث تسعى قوى عسكرية خرجت من حدوده

الصين إلى أن تصبح قوة بحرية كبرى على شاكلة الواليات المتحدة، من أجل تنفيذ طريق الحرير 

وتأمين خطوط نقل بحرية آمنة لنقل منتجاتها إلى األسواق االستهالكية ولتأمين أيضاً احتياجاتها من 

مشروع الصيني االستراتيجي الضخم ــ طريق الحرير ــ تسعى من خالله الصين النفط والغاز. هذا ال

إلى بناء امبراطوريتها االقتصادية للسيطرة على االقتصاد العالمي. ويقوم هذا المشروع على إنشاء 

شبكات تجارة وبنية تحتية من طرق وموانئ وجسور وخدمات اتصاالت ونقل وغيرها لتصل الصين 

ا وأفريقيا، حيث من المتوقع أن تصل كلفته إلى تريليون دوالر ليشمل هذا المشروع مع آسيا وأوروب

من سكان العالم، وثلث الناتج اإلجمالي العالمي، وربع البضائع والخدمات التي تتحرك في  %65نحو 

العالم، لذلك ُحّق له أن يكتسب صفة "مشروع القرن". ويبدو أن الصين قد أيقنت أن هذا المشروع 

عالمي ال بد له من وجود قوة عسكرية عالمية تحميه، وخاصة حماية الطرق البحرية فيه التي تعتبر ال

المفصل في تسويق منتجاتها إلى دول العالم. هذا التحول الصيني االستراتيجي يأتي ترجمة لما ورد 

دار نشر ية وفي"الكتاب األصفر للشرق األوسط" الذي أصدرته األكاديمية الصينية للعلوم االجتماع

مراجع العلوم االجتماعية ببكين، حيث رأى الخبراء الصينيون فى الكتاب، أن منطقة الشرق األوسط 

قد دخلت أعتاب "عصر ما بعد أمريكا"، حيث أتاح تراجع الدور األميركى فى الشرق األوسط فرصة 

ثقة  الوقت نفسه تزايدتللقوى الشرقية، السيما روسيا لتعزيز نفوذها فى هذه المنطقة المهمة، وفي 

دول المنطقة فى اتباع طرق تنمية خاصة بها، وبات النموذج الصينى والروسى أكثر جذباً الهتمام دول 

 .المنطقة. لذلك يندرج هذا التحالف الصيني ــ الروسي ــ اإليراني ضمن هذه الرؤية

لى ادرات الصين اوتكتسب منطقة الشرق األوسط أهمية كبيرة بالنسبة للصين. فقد ازدادت ص

منطقة الشرق األوسط. وحالياً، حلت الصين محل الواليات المتحدة وأصبحت أكبر الدول المصدرة 

من إجمالي  %10للشرق األوسط. وتعتبر الصين أكبر الدول المستوردة لنفط الشرق األوسط، وتشتري 

ألف  500ن النفطية بـالنفط المصدر من دول الشرق األوسط. ومن المتوقع أن تزداد واردات الصي
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برميل يومياً في السنوات المقبلة. وبناء على هذه الزيادة الكبيرة، سوف تتجاوز الصين الواليات المتحدة 

من حيث واردات نفط الشرق االوسط، األمر الذي يتطلب أن يكون لدى الصين القوى  2030في عام 

 .البحرية المطلوبة

عسكرية وعمليات اغتيال تصب في إطار هذه االنعطافة  إن ما تشهده المنطقة اليوم من عمليات

في بنية النظام العالمي الجديد وهيمنة نفوذ قوى جديدة وكسر اآلحادية القطبية، وإننا سنشهد مزيداً من 

بؤر التوترات واشتعال أماكن مختلفة من العالم مسقبالً، للدخول في المنظومة الجديدة وتقاسم الحصص 

 .والنفوذ العالمي

https://www.annahar.com/article/1108789-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1 

 

 ماذا بعد يوم البريكست في بريطانيا؟ - 2

 الخروج من االتحاد األوروبي من دون اتفاق يظل قائماً احتمال 

  2020يناير  27االثنين    صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى 

 (وبي في بروكسل )أ.ف.بعلما االتحاد األوروبي واالتحاد البريطاني يلوحان أمام البرلمان األور

يتابع البريطانيون تغطية واسعة من وسائل اإلعالم االقتصادية وغير االقتصادية لما سيحدث يوم 

السبت األول من فبراير )شباط(، أي اليوم التالي لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي نهاية يوم 

 يناير )كانون الثاني(. 31الجمعة 

بريطانيا أو مواطني دول االتحاد األوروبي الذين يقيمون ويعملون في  ويهتم المواطنون سواء في

بريطانيا بتفاصيل ما سيترتب على البريكست من مصروفات أو رسوم. وال يعني اليوم التالي للبريكست 

تغييرا في وضع قانوني لمواطني بريطانيا ودول أوروبا، إذ إن بريطانيا ستظل ضمن القواعد والقوانين 

 .2020ديسمبر )كانون األول(  31ية حتى نهاية الفترة االنتقالية في األوروب

وإن كانت بعض التغييرات على تكاليف التعليم للدارسين البريطانيين في دول أوروبا أو الدارسين 

األوروبيين في بريطانيا يمكن أن تتغير خالل العام ولو بشكل تدريجي. كما أن بعض البضائع التي 

 ون، خاصة بالسيارات، قد تشهد تغيرا في أسعارها.يحملها المسافر

https://www.annahar.com/article/1108789-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.annahar.com/article/1108789-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.annahar.com/article/1108789-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.annahar.com/article/1108789-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.annahar.com/article/1108789-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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ويبقى السفر كما هو دون حاجة إلى رسوم تأشيرات بين بريطانيا وأوروبا، كذلك الوصول للخدمات 

الصحية لمن لديهم بطاقات صحية أوروبية من البريطانيين وأيضا رسوم التجوال على الهواتف النقالة 

 ل التوصل التفاق الخروج وترتيباته بنهاية العام.بين أوروبا وبريطانيا لن تتغير قب

 فترة انتقالية

حسب برنامج البريكست األصلي كان يفترض أن تمتد الفترة االنتقالية التي يجري فيها التفاوض 

بين بريطانيا وأوروبا على اتفاق تجارة وعالقات نهائي لمدة عامين. لكن االضطراب السياسي في 

في الحصول على موافقة البرلمان قبل انتخابات الشهر الماضي المبكرة قلصت بريطانيا وفشل الحكومة 

 الفترة إلى عام.

عاماً من وجود بريطانيا في االتحاد األوروبي قد يكون من الصعب التوصل التفاقات  40وبعد 

شهراً، لكن حكومة حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس  12نهائية لالنفصال في غضون 

 سون ال تريد تمديد الفترة االنتقالية.جون

ويظل احتمال البريكست بدون اتفاق قائما إذا لم يتم التوصل لترتيبات نهائية قبل نهاية العام. وحسب 

اتفاق بريكست الذي أقره مجلس العموم )البرلمان( البريطاني نهائيا قبل أيام فإن الحكومة البريطانية 

( لطلب تمديد الفترة االنتقالية وأمد المفاوضات على االتفاقات النهائية أمامها حتى نهاية يونيو )حزيران

 التجارية وغيرها مع أوروبا.

وإذا لم تطلب لندن التمديد وتعقدت المفاوضات أو طالت سيكون خروج بريطانيا النهائي من أوروبا 

ث دية جرى الحديبريكست بدون اتفاق، مع كل ما يترتب عليه من مخاطر اقتصا 2020ديسمبر  31في 

 عنها باستفاضة في الفترة الماضية.

 تأثير أقل

مع ذلك، وحتى في حال البريكست من دون اتفاق اآلن، فإنه يمكن طرح التأثير لعدم اليقين السياسي 

في بريطانيا الذي أضاف نسبة معقولة من المخاطر على توقعات سابقة. فمثالً، إذا لم تطلب بريطانيا 

نتقالية بنهاية يونيو ولم يتم التوصل التفاقات بنهاية العام لن يكون تأثير ذلك على القطاع تمديد الفترة اال

 العقاري كما توقع مكتب اإلحصاء الوطني من قبل بالنسبة لبريكست بدون اتفاق.

، وأن ينكمش %10وكانت التقديرات السابقة أشارت أن تهوي أسعار البيوت بنسبة ال تقل عن 

. بعدما أدخلت األسواق والقطاعات االقتصادية كل تلك العوامل %8اني بما يزيد على االقتصاد البريط

السلبية في حساباتها، ومع وضوح مسار الحكومة الجديدة اقتصاديا ال يتوقع أن يكون التأثير كبيرا على 

لكين هالقطاع العقاري وإن شهد بعض التقلبات نتيجة اختالل معادلة العرض والطلب. وتظل ثقة المست
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في بريطانيا منخفضة، لكن سياسات الحكومة االقتصادية من زيادة إنفاق وعدم رفع ضرائب الدخل قد 

 تشجع على اإلنفاق االستهالكي وبالتالي يتفادى االقتصاد انكماشا أكبر.

أما عاجالً، فإن يوم البريكست هو يوم جمعة نهاية هذا الشهر، وبالتالي هناك عطلة نهاية أسبوع 

لألسواق بامتصاص التأثير الفوري النفسي للخروج من أوروبا. ولن تظهر مؤشرات تأثير تسمح 

 فبراير عندما تفتح األسواق بداية األسبوع. 3البريكست إال يوم االثنين 

وال يتوقع المحلون تغيراً كبيراً في سعر صرف الجنيه اإلسترليني، إذ إن المستثمرين أخذوا في 

ل البريكست وتأثيرها على العملة البريطانية خالل العام الماضي. كذلك الحال االعتبار كل تبعات أشكا

 بالنسبة ألسواق األسهم.

وتبقى األشهر الستة المقبلة حتى نهاية يونيو فترة عدم يقين نسبيا لتخمين األسواق وقطاعات 

ثير السلبي كبيرا كون التأاالقتصاد بشأن بريكست باتفاق أو بدون اتفاق بنهاية العام. لكن في النهاية لن ي

 كما كان متوقعا خالل فترات االضطراب وعدم اليقين العام الماضي.

https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%

A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F 

 

 ترليون دوالر 188إجمالي الدين العالمي في صعود نحو  - 3

 تحذيرات من تراكم اإلقتراض على اقتصادات العالم مع توسع التخلف عن السداد

 14:54 2020يناير  23الخميس    صحافية كفاية أولير  

 188وصل الدين العالمي العام والخاص، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى رقم قياسي جديد 

من تراكم الديون وزيادة خدمة من الناتج العالمي. وحّذر الصندوق  %230تريليون دوالر، أي نحو 

الديون، مما قد يعرض اقتصادات العالم للمخاطر أو التشديد المفاجئ لالئتمان وحتى التخلف عن السداد. 

قال الصندوق إن بإمكان الديون توسيع االستثمار اإلنتاجي، بما في ذلك توفير األموال   وفي الوقت ذاته

 الالزمة للنمو االقتصادي المستمر.الالزمة إلصالح وتوسيع البنية التحتية 

اإلدارية لصندوق النقد الدولي، قالت إن الدين العالمي العام والخاص   كريستالينا جورجيفا، المديرة

إلى أعلى مستوى له على اإلطالق، واصفة القطاع الخاص بأنه المحرك الرئيس لهذا التراكم،   وصل

 والذي يشّكل حالياً ثلثي إجمالي الدين.

https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/89711/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
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وأشارت إلى أن الدين العام في االقتصادات المتقدمة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية 

الثانية، في حين بلغ الدين العام في األسواق الناشئة مستويات شوهدت آخر مرة خالل اندالع أزمة 

دى ديونها على مالديون في الثمانينيات، فيما شهدت البلدان منخفضة الدخل زيادات حادة في أعباء 

 السنوات الخمس الماضية، على حد قولها.

وأظهرت األبحاث الحديثة التي أجراها صندوق النقد الدولي، أن الدعم العام المباشر للمؤسسات 

 .2008تريليون دوالر خالل أزمة عام  1.6المالية وحدها بلغ 

خفاضات الحادة في أسعار وفي البلدان النامية، يعكس التراكم مجموعة عوامل واسعة، من االن

السلع األساسية إلى الكوارث الطبيعية والصراعات األهلية، إلى اإلنفاق االستثماري المرتفع 

للمشروعات التي لم تكن منتجة. فيما جعلت أعباء الديون المرتفعة العديد من الحكومات والشركات 

 واألسر عرضة للتضييق المفاجئ للظروف المالية.

العالمية ظلت سهلة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول  الظروف المالية

من المتوقعة في االقتصادات المتقدمة. ويواجه العالم اليوم حالة من عدم اليقين اآلخذ في الزيادة، 

 مدفوعة بالتوترات التجارية وبريكست والمخاطر الجيوسياسية، وإذا ما تحولت معنويات المستثمرين،

فقد يواجه المقترضون األكثر ضعفاً تشديداً مالياً وتكاليف فائدة أعلى، ومن ثم سيصبح األمر أكثر 

م تصحيحات السوق ويكثِّف تدفقات  صعوبة في سداد الديون أو ترحيلها. وهذا بدوره يمكن أن يضخِّ

 رأس المال الخارجة من األسواق الناشئة.

الحكومة الصينية أكبر ُمقِرض رسمي في العالم، متجاوزة وتعتبر : االقتراض الخارجي للصين

بذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع أعضاء نادي باريس، بحسب فيتور غاسبار مدير 

قال إن البنوك الصينية الحكومية قدمت ربع  إدارة الشؤون المالية لصندوق النقد الدولي، والذي 

 ة، وأن العديد من البلدان النامية مثقلة هي األخرى بالديون للصين.القروض المصرفية لألسواق الناشئ

، 2018مليار دوالر في  750وأشار إلى أن إجمالي االئتمانات التجارية للصين سجلت ما قيمته 

وأن العديد من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل مثقلة بالديون للصين، والتي أصبحت اليوم أكبر ُمقِرض 

م، مع األخذ في الحسبان أن مصادر البيانات الُمتاحة ال تجسد اإلقراض الصيني بالكامل، رسمي في العال

 في ظل حرص الصين على التقليل بشكل كبير من اإلقراض الرسمي لها، على حد قوله.

وتزيد أهمية الصين بشكل مطرد كمقرض رسمي غير تقليدي في وقت غيّرت بكين المشهد المرتبط 

 106مليار دوالر تأتي على هيئة قروض صينية إلى  400العالم. وهناك ما قيمته  بتمويل التنمية في

من التزامات القروض "خفية" أو ضائعة، وتُمثل تلك القروض  %50اقتصادات نامية، في حين أن 
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من القروض  ٪50دولة مستلمة لهذه القروض، و 50من الناتج المحلي اإلجمالي ألعلى  %7نحو 

ر دوالر( في عداد المفقودين، ويبدو أن التركيز ينصب على القروض الصغيرة مليا 200الصينية )

 والدول الهشة.

وفرة القروض الرسمية من شأنها رفع مستويات الديون، : استدامة الديون وشروط الدعم الرسمي

ومن جهة يساعد اإلقراض الرسمي الحكومات في الحفاظ على االستهالك على نحو سلس في مواجهة 

ات األساسية وتسهيل سياسات تخفيض الديون. ومن جانب آخر يشكل ارتفاع الديون في جميع الصدم

أنحاء العالم مصدر قلق كبير للمستثمرين، فيما ينظر إليه االقتصاديون باعتباره نقطة االنهيار التالية، 

سيادية ت الفيما أسعار الفائدة المنخفضة القياسية تجعل من السهل للغاية على الشركات والمؤسسا

 اقتراض المزيد من األموال.

وكان صندوق النقد الدولي حذَّر من ارتفاع ديون الشركات المحفوفة بالمخاطر، والتي تفاقمت 

بسبب استمرار انخفاض أسعار الفائدة من البنوك المركزية. وبحسب الصندوق هناك ما يقرب من 

قتصادات الكبرى مثل الواليات المتحدة تريليون دوالر من ديون الشركات في اال 19، أو نحو 40٪

والصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا معرضة لخطر التخلف عن السداد في 

 حالة حدوث انكماش اقتصادي عالمي آخر.

https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-

%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 
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سيارات ال البورصات والنفط يهويان والذهب يقفز مع تهديد البيت األبيض بفرض رسوم على 

 األوروبية

 13:13 2020يناير  22األربعاء    اندبندنت عربية 

 (.متعامل في بورصة نيويورك لألوراق المالية )أ.ف.ب

عادت البورصات األميركية للتداول أمس بعد عطلة رسمية االثنين، حيث تراجع الزخم الذي حققته 

األسبوع الماضي مع تسجيلها ارتفاعات تاريخية، متأثرة بشكل إيجابي بتوقيع االتفاق التجاري بين 

 أنهى أشهرا من الحرب التجارية بين الطرفين. الواليات المتحدة والصين، والذي

https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/node/88661/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AD%D9%88-188-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/8771
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وانخفضت المؤشرات الثالثة، حيث تراجع مؤشر "ناسداك"، الذي يقيس األسهم التكنولوجية، 

، بينما أغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يقيس الشركات الصناعية، على تراجع %0.19بنسبة 

شركة مدرجة، بنسبة  500"، الذي يقيس أكبر 500، وأنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز %0.52بنسبة 

0.3%. 

 أصداء االتفاق التجاري

وما زالت أصداء االتفاق التجاري الضخم مع الصين تتفاعل، حيث قال وزير الخزانة األميركي، 

ستيفن منوتشين، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "المرحلة الثانية من اتفاق التجارة 

 المتحدة والصين لن تتضمن بالضرورة مفاجأة كبرى بإلغاء جميع الرسوم الجمركية". بين الواليات

الصيني إلى تحقيق إصالحات في سعر صرف اليوان وتعهد صيني  -ويهدف االتفاق األميركي

بعدم سرقة التكنولوجيا األميركية، وزيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية 

 الواليات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات األميركية. المصنعة في

 مليار دوالر على مدى عامين. 200وهناك تعهٌد صيني بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة 

 مشتريات الزراعة

وقال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، أمس، إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية األميركية 

 من الدول األخرى. لن تؤثر على وارداتها

وأفاد المسؤول لي تشنغ تشيان، في مؤتمر صحافي، بأن "بكين ترحب بدخول المنتجات األميركية 

القادرة على المنافسة إلى أسواقها، وتأمل أن تعمل واشنطن على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى 

 الصين".

طى أسرع بكثير من التوقعات، مشيرا وتوقع منوتشين أن ينمو االقتصاد األميركي هذا العام بخ

 إلى التأثير اإليجابي لالتفاقات التجارية مع الصين، وقبلها مع كندا والمكسيك.

 هل هناك حرب جديدة؟

لكن يبدو أن العام الجديد سيحمل حربا أخرى مع أوروبا هذه المرة، حيث أبدى الرئيس األميركي 

مع أوروبا أمس، حيث أبقى على الطاولة التهديد بفرض  دونالد ترمب تفاؤال حذرا بعد محادثات تجارية

 رسوم جمركية جديدة على السيارات.

وهدد ترمب بتطبيق تعريفة جمركية جديدة على السيارات وأجزائها األوروبية، وهي منتج حيوي 

 للتصدير خصوصا أللمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
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على  %25بشأن احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى وأرجأ البيت األبيض مرارا قرارا 

 السيارات األوروبية، مستخدما تلك التهديدات كأداة ضغط في المفاوضات.

وانزلق قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا إلى الركود العام الماضي، فيما يرجع إلى حد كبير 

اق ى مسؤولي االتحاد للتوصل التفإلى انحسار طلب التصدير على السيارات، وهو ما يزيد الضغوط عل

 مع واشنطن.

 رسوم على أوروبا

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترمب هددت بفرض رسوم 

على واردات السيارات من أوروبا، إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا  %25جمركية بنسبة 

وأثرت حالة الضبابية حول الرسوم الجمركية المحتملة على  .2015م إيران بخرق االتفاق النووي لعا

بعد  %0.1األوروبي منخفضا  600أوروبا على األسهم األوروبية أمس، حيث أغلق المؤشر ستوكس 

 .%1هبوطه في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 

نقلته  ومن المفارقة أن منوتشين حذر بحسب كالم صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي

"رويترز"، من أن "إيطاليا وبريطانيا ستواجهان رسوما جمركية أميركية إذا مضت الدولتان في خطط 

 وقال ترمب أمس إنه سيناقش اتفاقا فرض ضريبة على شركات تكنولوجية، مثل غوغل وفيسبوك".

 ن.دير اليللتجارة مع االتحاد األوروبي في اجتماع مع رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون 

وفي وقت سابق أبلغ الرئيس األميركي المندوبين أن اتفاقات التجارة التي أبرمتها الواليات المتحدة 

 مع الصين والمكسيك هذا الشهر تمثل نموذجا للقرن الحادي والعشرين.

بعد أن  %1وفي ظل هذا الوضع الضبابي الجديد، تراجعت أسعار النفط بنحو : ضبابية ترفع النفط

دوالر للبرميل. ونزل الخام األميركي غرب تكساس الوسيط  64.58سنتا إلى  62خام برنت  انخفض

بالمقابل، ساعدت حالة التذبذب في األسواق العالمية على عودة ارتفاع  دوالر. 58.12إلى  0.7%

أسعار الذهب ألعلى مستوى في أسبوعين، بحسب بيانات "رويترز"، حيث المس السعر الفوري 

دوالر، وصعدت عقود الذهب  1568.35ته منذ الثامن من يناير )كانون الثاني( عند للذهب ذرو

 دوالر. 1566.20إلى  %0.4األميركية اآلجلة 

https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A 

https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/88361/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 مليون وسط تحذيرات دولية 470صادمة... البطالة في العالم تصل أرقام  - 5

 األمم المتحدة تؤكد أن أوضاع سوق العمل تثير القلق مع تراجع النمو االقتصادي

 18:15 2020يناير  21الثالثاء   اندبندنت عربية   

 (.مشاركون في الجلسة االفتتاحية لمنتدى دافوس االقتصادي )أ.ف.ب

مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو في حالة  470أعلنت األمم المتحدة أن أكثر من 

في االضطرابات  بطالة مقنّعة، محذرة من أن غياب القدرة على الوصول إلى وظائف الئقة يسهم

 االجتماعية.

العام الماضي كثيراً، يرّجح أن يرتفع العدد  %5.4أن يتغيّر المعدل الذي بلغ وبينما ال يتوقع 

اإلجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشيء في وقت يؤدي التباطؤ االقتصادي إلى انخفاض عدد 

 الوظائف المتاحة لعدد السكان المتزايد.

من المتوقع  والمجتمع" بأنه وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي بشأن "مستقبل التوظيف في العالم

 188مليون مقارنة بنحو  190.5أن يرتفع عدد األشخاص الذين تم تسجيلهم كعاطلين عن العمل إلى 

 .2019مليون في 

 مليون شخص حول العالم في حالة بطالة مقنعة 285

لم مليون شخص حول العا 285في الوقت ذاته، شددت الهيئة التابعة لألمم المتحدة على أن نحو 

يعتبرون في حالة بطالة مقنّعة، ما يعني أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون أو فقدوا األمل في العثور 

 على وظيفة، أو ال يمكنهم الوصول إلى سوق العمل.

من القوة العاملة على الصعيد العالمي،  %13ويرقى ذلك إلى نحو نصف مليار شخص ويمثّل نحو 

 بحسب منظمة العمل الدولية.

ل مدير عام المنظمة، غاي رايدر، للصحافيين في جنيف، إنه "بالنسبة إلى ماليين الموظفين، وقا

 أعتقد أن بناء حياة أفضل من خالل العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته".

البعض من ذلك  وحّذر من أن "غياب المساواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان

 ى وظيفة الئقة، وبالتالي خلق مستقبل أفضل".يمنع الكثيرين من العثور عل

أن غياب القدرة على الحصول على وظيفة  وقال "أعتقد أن هذه نتيجة تثير قلقا كبيرا"، مضيفا

 الئقة هو جزء على ما يبدو من تنامي الحركات االحتجاجية واالضطرابات في العالم.

االجتماعي في العديد من مجتمعاتنا"، ظروف سوق العمل )...( في تالشي التماسك  "تسهم وأضاف

 مشيراً على وجه الخصوص إلى التظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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 2011قفزة كبيرة بعدد التظاهرات واإلضرابات منذ 

وبحسب "مؤشر االضطرابات االجتماعية" التابع للمنظمة، والذي يقيس تكرار تحركات على 

 11هذه التحّركات على الصعيدين العالمي وفي سبعة من  غرار التظاهرات واإلضرابات، ازدادت

بالمئة من القوة  60وأّكد تقرير المنظمة أن أكثر من  .2011و 2009منطقة فرعية بين العامين 

في االقتصاد غير المنظم، مقابل أجور متدنية ومن دون الحصول على حماية  تعمل حاليا العالمية

 -خمس السكان العاملين في العالم -مليون شخص  630أكثر من  ، اندرج2019وفي  اجتماعية أساسية.

 في اليوم من القدرة الشرائية. دوالر 3,20ضمن ما يعرف بالعمال الفقراء، ما يعني أنهم حققوا أقل من 

وفي الوقت ذاته، حّذر تقرير المنظمة من عدم المساواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناء 

 ر الجنس والعمر والموقع الجغرافي.على معايير على غرا

وحذر رايدر من "عدم المساواة بشكل كبير للغاية" في األجور بين من يحصلون على أعلى األجور 

 وأولئك في أسفل السلّم. وأضاف "الوضع أسوأ مما كنا نعتقد في السابق".

 ماذا قالت منظمة العمل الدولية؟

مليون شخص  2.5أن تزيد البطالة في العالم بنحو  في سياق متصل، توقعت منظمة العمل الدولية

خالل العام الحالي، موضحة أن ما يقرب من نصف مليار شخص يعملون في ساعات عمل مدفوعة 

 األجر أقل مما يرغبون، أو ال يحصلون على فرص عمل كافية.

أن البطالة ، 2020وأوضحت في تقرير حديث حول العمالة واالتجاهات االجتماعية في العالم لعام 

العالمية ظلت مستقرة تقريبا على مدى السنوات التسع الماضية، ولكن تباطؤ النمو االقتصادي العالمي 

يعني أنه مع زيادة القوى العاملة العالمية، ال يتم توفير وظائف جديدة كافية الستيعاب الداخلين الجدد 

الطلب في العمل يمتد إلى ما هو أبعد ويظهر التقرير أن عدم التوافق بين العرض و إلى سوق العمل.

مليون  188) من البطالة إلى نقص العمالة بشكل عام، إضافة إلى العدد العالمي للعاطلين عن العمل

إما يتخلون عن البحث  مليون شخص 120مليون شخص ال يكسبون أجورا كافية، و 165شخص(، فإن 

 470يتأثر أكثر من  ذكرت أنه في المجموعبنشاط عن عمل، أو يفتقرون إلى الوصول لسوق العمل. و

 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

"بالنسبة إلى ماليين األشخاص العاديين، من الصعب بشكل  وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية

 ممتزايد بناء حياة أفضل من خالل العمل. إن عدم المساواة واالستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعه

من العثور على عمل الئق ومستقبل أفضل. هذا اكتشاف خطير للغاية، وله آثار عميقة ومقلقة على 

وأظهرت بيانات وتقديرات جديدة أن عدم المساواة في الدخل على المستوى  التماسك االجتماعي".
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حصة الدخل  فاضفي البلدان النامية. ويشير التقرير إلى انخ العالمي أعلى مما كان يعتقد سابقا، بخاصة

 2004القومي، الذي يذهب إلى العمل )بدال من عوامل اإلنتاج األخرى( انخفاضا كبيرا بين عامي 

، وكان هذا االنخفاض االقتصادي الكبير هو األكثر وضوحا في أوروبا %51إلى  %54، من 2017و

 وآسيا الوسطى واألميركتين.

 توقعات بزيادة معدالت الفقر في البلدان النامية

 2121و 2020المنظمة توقعت أيضاً أن يزداد الفقر المعتدل أو الشديد في العمل في الفترة بين 

في البلدان النامية، ما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف األول من التنمية المستدامة 

 .2030والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 

 630دوالر في اليوم( حاليا على أكثر من  3.20)المعّرف بكسب أقل من  ويؤثر الفقر في العمل

 من العاملين في العالم. 5مليون عامل، أي واحد من كل 

وأوضح التقرير أن تباينات مهمة أخرى، حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، ال تزال موجودة 

والنمو االقتصادي العام. وبيّن أن هناك  بقوة في أسواق العمل الحالية؛ مما يحّد من الفرص الفردية

عاما( خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، والعديد  24و 15مليون شاب )تتراوح أعمارهم بين  267

 من ظروف عمل دون المستوى المطلوب. منهم يعاني

يئة دإن "نقص العمالة والوظائف ذات النوعية الر للتقرير، ستيفان كون، وقال المؤلف الرئيس

يعنيان أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تفتقد الفوائد المحتملة لمجموعة كبيرة من المواهب البشرية. إذا عالجنا 

هذا النوع من عدم المساواة في سوق العمل والثغرات في الحصول على عمل الئق، فإننا لن نجد سوى 

 سبيل مستدام وشامل للتنمية".

الحمائية )مذهب حماية اإلنتاج الوطني( يمكن أن يكون وحذر من أن تشديد القيود التجارية و

تأثير كبير على العمالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار إلى أن الوتيرة الحالية وشكلها  له

يعيقان الجهود المبذولة للحد من الفقر، وتحسين ظروف العمل في البلدان منخفضة الدخل. وأوصى 

بهدف تشجيع األنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خالل التحول  بضرورة التحول في نوع النمو

 الهيكلي، واالرتقاء بالتكنولوجيا والتنويع.

https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-

%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/88206/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-470-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 : االقتصاد باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

6 - 30 lat wolnego rynku. Tadeusz Syryjczyk: Nie wierzę w politykę 

przemysłową    3 

  Krzysztof Adam Kowalczyk 01.01.2020 

Często wykrywaliście takie rezerwaty PRL? 

Ministerstwo Przemysłu musiało się stać ministerstwem górnictwa i energetyki. Te 

dwa sektory wymagały zmian, a ich struktury zostały zamrożone. W końcówce PRL 

likwidowano zjednoczenia. I dobrze, bo były zbędne w gospodarce rynkowej. Co 

sprytniejsi jednak załatwili sobie jakąś przechowalnię, np. gazownictwo, gdzie 

zjednoczenie przekształciło się w jedno przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo. I do dzisiaj dzielnie trwa (śmiech). Podobnie stało się z CPN-em (Centrala 

Produktów Naftowych, w PRL miała monopol na sprzedaż detaliczną paliw. W latach 90. 

weszła w skład Orlenu – red.). 

Od CPN swoją karierę dziennikarską zaczynałem. Zakładowa Solidarność poskarżyła 

się, że Syryjczyk chce firmę na 17 regionalnych podzielić... 

Tej opcji nie przyjęliśmy. 

Na koniec mojej wizyty związkowcy mówią: „A w ogóle, to nie ma paliwa w kraju". 

W Warszawie kolejek nie było, ale gdy napisałem, co się dzieje w kraju, także w stolicy 

benzyny zabrakło. Okazało się, że gdy w styczniu podrożała i spadł popyt, CPN zmniejszył 

zapasy, by zaoszczędzić na kredycie. Wiosną ludzie dostali podwyżki, wsiedli do aut. I 

benzyny zabrakło. 

Ministerstwo usiłowało wytłumaczyć CPN-owi, że jest od handlu paliwem, ale oni tego 

zupełnie nie rozumieli... 

...bo w PRL sprzedawali benzynę na kartki. 

Wykonaliśmy dwa ruchy. Po pierwsze, znieśliśmy licencjonowanie stacji. Okazało że 

w Polsce jest ich poza CPN-em drugie tyle: w PGR-ach, POM-ach. Wcześniej nie wolno 

im było sprzedawać na zewnątrz. Jak zakaz zniknął, okazało się, że stacji jest dość. I 

paliwa. 

Dlatego pan nie rozparcelował CPN-u? 

https://www.rp.pl/autor/500/krzysztof-adam-kowalczyk
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O ile w energetyce i w górnictwie szliśmy na dekoncentrację, to doświadczenie 

światowe pokazało, że w przemyśle naftowym integracja pionowa jest bardzo silna – jedna 

firma od odwiertu do stacji benzynowej. Plan był taki: z jednej strony na rynek paliw miały 

wejść firmy zewnętrzne, a z drugiej uznaliśmy rafinerie w Gdańsku (dziś Lotos – red.) i w 

Płocku (Orlen – red.) za dwie firmy wiodące. CPN ma zostać podzielony: część stacji miała 

trafić do spółki z Płocka, a część do Gdańska. Strasznie opornie to szło z powodu trudności 

prawnych. Ostatecznie założyliśmy, że firma zostanie połączona z Płockiem, ale z 

przymusem odsprzedaży części sieci Gdańskowi. Ale oni się w CPN jeszcze przez wiele 

lat zapierali i szukali kruczków prawnych, żeby tego nie zrobić. 

Nie dziwię się: CPN nienawidził rafinerii, a one – CPN-u. 

W ostatecznym rozrachunku powstały dwa przedsiębiorstwa (dzisiejsze Orlen i Lotos 

– red.) i zaczęły ze sobą konkurować. Weszły też na rynek firmy zagraniczne. W owych 

czasach skasowaliśmy Petrobaltic, polsko-radziecko-enerdowskie przedsiębiorstwo 

poszukiwania ropy na Bałtyku. W miejsce międzynarodowego udało się stworzyć polskie 

przedsiębiorstwo pod tą nazwą, które potem weszło do Lotosu. 

Co jeszcze zmieniliście w sektorze energetycznym? 

Po pierwsze, skasowaliśmy Wspólnotę Energetyki i Węgla Brunatnego. Trochę 

nieszczęśliwie nie udało od razu umieścić elektrowni w jednej firmie z pracującą dla niej 

kopalnią węgla brunatnego (np. Bełchatów – red.). Ale Powstały Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne, które do dzisiaj działają jako operator systemu. Z ostrożności 

zachowaliśmy zasadę, że PSE nie tylko dysponują sieciami wysokich napięć i są 

operatorem systemu, ale też kupują prąd w elektrowniach oraz za granicą, a potem 

sprzedają go zakładom energetycznym lub eksportują. Wydawało mi się wtedy słuszne, by 

nie ograniczać roli operatora tylko do pośrednika technicznego, który sam nie handluje (a 

odbiorca kupuje energię bezpośrednio u wytwórcy). Dzięki temu i tzw. kadetom 

(kontraktom długoterminowym) można było prowadzić w energetyce inwestycje. Dzisiaj, 

gdy rynek jest w pełni wolny, trzeba w tym celu stworzyć rynek mocy. 

Co z budową zintegrowanej struktury – od wydobycia węgla do wytwarzania prądu i 

handlu nim? 

Było założenie, że prędzej czy później trzeba połączyć kopalnie węgla brunatnego z 

zasilanymi nim elektrowniami, w przeciwnym razie urzędnicy ministerstwa musieliby 
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zajmować się rozstrzyganiem awantur o cenę. Tu jest zależność geograficzna – tego węgla 

się nie wozi. 

Nie było wówczas Urzędu Regulacji Energetyki? 

Owszem, utworzyliśmy wtedy regulatora na gruncie Generalnej Inspekcji 

Energetycznej, która zajmowała się wcześniej przydziałami energii. To była duża reforma. 

Z kolei w górnictwie węgla kamiennego był straszny opór przeciwko podziałowi na 

przedsiębiorstwa, skasowaniu gwarectw, czyli zjednoczeń, i skupiającej je Wspólnoty 

Węgla Kamiennego („czapa" nad całym górnictwem – red.). Przekształciliśmy ją w 

Agencję Węgla Kamiennego, której zadaniem były analizy. Chcieliśmy zrobić z kopalni 

oddzielne firmy i wprowadzić rachunek wyrównawczy – są różne uwarunkowania 

geologiczne, więc jedne kopalnie by płaciły, a drugie zeń brały... 

Odpowiednik janosikowego? 

Tak. Chcieliśmy zwłaszcza, by była premia za wydobycie z podsadzką, bez 

dewastowania powierzchni. Udało się w pierwszych miesiącach ustalić cennik na węgiel, 

jeszcze urzędowy, ale oparty na zawartości węgla w węglu i jego kaloryczności (w PRL 

liczyły się tylko tony, w związku, z czym w niektórych kopalniach dosypywano kamień 

do węgla, by wyrobić plan). Wprowadziliśmy też ceny loco kopalnia. Wcześniej 

obowiązywały loco odbiorca i były takie same niezależnie, z jak daleka trzeba było węgiel 

wieźć. Stąd brały się krzyżowe przewozy – odbiorcom było obojętne, z której kopalni go 

biorą. W efekcie dotacje do górnictwa węglowego były ogromne. W roku 1989 sięgały, – 

jeśli mnie pamięć nie myli – około 10 proc. budżetu. Tymczasem ceną referencyjną dla 

węgla jest stawka w portach ARA: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. Wobec tego 

graniczną ceną dla eksportu naszego węgla jest ARA minus koszt transportu. Po 

przeprowadzonej przez firmę doradczą analizie kopalń okazało się, że są produkujące na 

tyle tanio, że potrafią dostarczyć po konkurencyjnej cenie węgiel do Niemiec. Ale były też 

kopalnie, głównie w Zagłębiu Wałbrzyskim, produkujące tak drogo, że węgiel 

przywieziony np. z Australii był tańszy od wydobywanego na miejscu. 

W Wałbrzychu są trudne warunki geologiczne... 

...i dlatego te kopalnie miały zostać zamknięte jeszcze za III Rzeszy. Gdyby nie wojna, 

przestałyby istnieć do 1940 r. A po wojnie nikt już nie liczył cen ani kosztów... To ja 

podjąłem decyzję o likwidacji kopalń w Zagłębiu Wałbrzyskim. Na Śląsku niewiele kopalń 
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wystawało powyżej granicznej ceny importu. Najliczniejsza była grupa środkowa – 

produkujące powyżej granicznej ceny dla eksportu, ale poniżej dla ceny importu. W PRL 

poza węglem nie było innego towaru eksportowego, a dolary były bardzo potrzebne, choć 

ropę i gaz importowano ze Związku Radzieckiego. 

Tu zależność od ZSRR była totalna? 

Większa była w przypadku energii elektrycznej, np. okręg białostocki był odcięty od 

kraju i cały potrzebny prąd odbierał z ZSRR. Nie było silnych sieci przesyłowych 

łączących go z centrum Polski. W dyspozytorni mocy było widać dwie częstotliwości – ta 

„wyspa" miała inną sinusoidę, nie była zsynchronizowana. Podjęliśmy, więc decyzję o 

budowie linii 400 kV do Białegostoku. A co do ropy, to postanowiliśmy zbudować w 

Porcie Północnym drugie nabrzeże przeładunkowe. Wcześniej port mógł przyjąć tylko 

jeden tankowiec na raz, co starczało dla rafinerii w Gdańsku, ale Płock był nastawiony na 

rurociąg ze Związku Radzieckiego. Drugie nabrzeże umożliwiło zasilanie obu rafinerii z 

morza, gdyby dostawy ze Wschodu odcięto (Płock z Gdańskiem łączy ropociąg). Zresztą 

eksport ropy z ZSRR do Niemiec szedł tranzytem przez Polskę, a krajowi tranzytowemu 

trudno odciąć dostawy. 

Z ropą sobie poradziliśmy. A z gazem? 

Z nim było najtrudniej, bo gazociągu tranzytowego ze Wschodu na Zachód wówczas 

w Polsce nie było (szedł przez Czechosłowację). Byliśmy końcowym odbiorcą, co 

stwarzało możliwości blokady i osłabiało naszą pozycję handlową. Robiliśmy analizy, co 

z tym zrobić i wyszło na to, że są trzy drogi: zbudować rurociąg do Norwegii, sprowadzać 

gaz morzem lub zbudować rurociąg tranzytowy. No i ta trzecia droga okazała się 

najszybsza. 

Tak powstał gazociąg jamalski. 

Trzeba sobie uświadomić, że od chwili, kiedy zaczęliśmy płacić za ropę i gaz w 

dolarach, odcięcia dostaw nie było. Mieliśmy jednak trudną pozycję negocjacyjną. 

Latami przepłacaliśmy za rosyjski gaz. 

Trzeba jednak powiedzieć, że ówczesne kalkulacje pokazywały, że gaz z gazociągu 

północnego (z Norwegii przez Danię, dopiero teraz ma powstać – red.), czy sprowadzany 

metanowcami wychodziłby istotnie drożej. Wtedy jeszcze nie było ryku przewozów gazu 
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ziemnego metanowcami, jak np. ropy tankowcami. Jednak prace nad tymi kierunkami też 

podjęto. Szkoda, że nie były konsekwentnie prowadzone i dopiero dziś są efekty. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 
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7 - Gdzie szukać najlepszych lokat na 1, 3, 6, 12 i 24 miesiące 
NATALIA SKWIERAWSKA - 17 CZERWCA 2019 

  Adobe Stock 

Cyklicznie wykonujemy audyt rynku lokat terminowych i tworzymy zestawienie 

najwyżej oprocentowanych depozytów zakładanych na okres od jednego roku do dwóch 

lat. Bieżący ranking obowiązuje od 16 do 23 czerwca 2019 roku. 

Maksymalne oprocentowanie lokat jednomiesięcznych wynosi 3 proc. w skali roku. 

Można je uzyskać zakładając Lokatę Urodzinową w Banku Millennium. Na 2,3 proc. w 

skali roku liczyć mogą klienci Idea Banku wnioskujący o otwarcie Lokaty NR1. Stawkę w 

wysokości 1,5 proc. w skali roku oferuje EnveloBank. Wystarczy w aplikacji mobilnej 

wybrać Lokatę EnveloMobilną. 

Warto sprawdzić: Aktualna tabela oprocentowania lokat i kredytów w ROR 

Najwyższy możliwy zysk, który jest w stanie wypracować właściciel lokaty 

trzymiesięcznej sięga 4 proc. w skali roku. Produkty o takim oprocentowaniu znaleźć 

można w czterech bankach: Getin Banku, Idea Banku, Nest Banku oraz PlusBanku. Wśród 

nich są: Lokata Mobilna, Lokata Happy, Nest Lokata Witaj i Lokata na Start. Po odsetki 

liczone według stawki 3,5 proc. sięgnąć można w mBanku (w tym celu należy otworzyć 

Lokatę 3,5%). Dwie lokaty na 3 proc. w skali roku ma eurobank. Są to: Lokata na start 

mobilna i Lokata na start internetowa. 

Oszczędności odłożone w banku na pół roku również mogą dać zysk w wysokości 4 

proc. w skali roku. Nest Bank w tym celu poleca założenie sześciomiesięcznej Nest Lokaty 

Witaj. W Idea Banku oprocentowanie Lokaty na Nowe Środki Plus wynosi 2,5 proc. w 

skali roku, a w Toyota Banku na Lokacie Sprint zarobić można 2,4 proc. w skali roku. 

Maksymalne oprocentowanie lokat rocznych nie przekracza 2,5 proc. w skali roku. 
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Właśnie tyle oferuje Idea Bank na Lokacie na Nowe Środki Plus. 2,3 proc. na Lokacie Plus 

i 2,25 proc. w skali roku na EKOlokacie Plus oferują odpowiednio Toyota Bank oraz Bank 

Ochrony Środowiska. 

Lokaty dwuletnie oprocentowane są maksymalnie do 2,75 proc. w skali roku. 

Najwięcej płaci BOŚ na EKOLokacie na Lata. 2,4 proc. w skali roku oferuje Santander 

Consummer Bank na Lokacie Online Nowe Środki. 2,3 proc. daje zaś Nest Bank na Nest 

Lokacie Lojalnej. 

Tabele lokat w ostatnim czasie aktualizowało kilka banków. Wśród nich był eurobank, 

Bank Millennium, Getin Bank i Idea Bank. Tylko dwa ostatnie zmieniały stawki 

oprocentowania. Spadły zyski oferowane na rocznej Lokacie na nowe środki w Getin 

Banku (z 2,4 proc. do 2,2 proc. w skali roku) oraz z jednomiesięcznej i dwuletniej Lokaty 

NR1 (odpowiednio z 2,4 proc. do 2,3 proc. w skali roku i z 2,1 proc. do 1,9 proc. w skali 

roku). 

© Licencja na publikację ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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8 - Cała prawda o kosztach rachunku 
JANINA BLIKOWSKA - 2 STYCZNIA 2019 

 opłaty za prowadzenie rachunku 

Adobe Stock 

Banki mają obowiązek wysłania zestawienia, co najmniej raz w roku 

Po raz pierwszy banki wysyłają zbiorcze zestawienia opłat związanych z rachunkiem 

klientów. To wymóg znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych, która nałożyła na 

podmioty prowadzące rachunki nowe obowiązki, w tym przekazywanie zestawienia takich 

opłat. Nowe przepisy mają ułatwić klientom porównanie opłat związanych z 

prowadzeniem konta w różnych bankach. 

Banki mają obowiązek wysyłania zestawienia, co najmniej raz w roku. Trwa właśnie 

wysyłka informacji, klienci otrzymują łączne zestawienia opłat za ich konto od sierpnia do 

końca października. Znalazły się w nich dane łączne o poniesionych kosztach rachunku, 
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zapłacone i uzyskane odsetki. W szczegółowym zestawieniu wyliczone są m.in. koszty 

przelewów, wypłaty gotówki, obsługi karty płatniczej. Dzięki tym informacjom klienci 

mogą zobaczyć, ile dokładnie kosztowało ich posiadanie ROR-u. 

– Wysyłkę zestawień zakończymy do końca 2018 roku – mówi Michał Tkaczuk z biura 

prasowego PKO BP. Do 17 grudnia bank wystawił ponad 10 mln zestawień – z czego 

ponad 77 proc. w bankowości elektronicznej, prawie 7 proc. wysłano na adres e-mailowy, 

a 16 proc. w formie papierowej. PKO BP zapowiada, że będzie wysyłał zestawienia raz w 

roku kalendarzowym wraz z miesięcznym wyciągiem konta. 

Czytaj także: Banki w 2018: mało atrakcji, zaoszczędzić się nie dało 

Wysyłka trwa też w BGŻ BNP Paribas. – 15 proc. wysyłanych zestawień będzie 

przekazanych klientom za pośrednictwem Poczty Polskiej, a 85 proc. w formie 

elektronicznej; mail lub poprzez bankowość elektroniczną – wylicza Magdalena 

Ostrowska z biura prasowego banku. 

Podobnie jest w Pekao SA. – Zestawienie opłat zostało wysłane do klientów za okres 

1.08. – 31.10. Ponad 45 proc. klientów otrzymało zestawienie drogą elektroniczną, a 55 

proc. tradycyjnie przesyłką pocztową – informuje biuro prasowe banku. 

Alior Bank do klientów z podpisaną umową ramową regulującą dostęp do kanałów 

elektronicznych (ok. 95 proc.) zestawienia opłat przekazuje w bankowości internetowej. 

Robi to, co miesiąc. – Klient oprócz zwykłego wyciągu dostaje też zestawienie opłat za 

rachunek – tłumaczy Klaudia Klimkowska z biura prasowego Alior Banku. 

Czy takie zestawienie budzi u klientów refleksje i chęć poszukania oszczędności? Czy 

chcą wyjaśnić, dlaczego tyle płacą? Banki twierdzą, że nie widać takich reakcji. Magdalena 

Ostrowska z BGŻ BNP Paribas zapewnia, że nie odnotowano żadnych reklamacji, a bank 

nie otrzymał „żadnych zapytań ze strony klientów odnośnie do tańszych ofert 

produktowych”. – Nie zanotowaliśmy większej liczby dyspozycji dotyczących zamknięć i 

przekształceń rachunków – zapewnia Michał Tkaczuk z PKO BP. 

Biuro prasowe Pekao SA przyznaje, że były „śladowe ilości reklamacji”. – Klientom, 

którzy otrzymali zestawienie opłat w formie papierowej i nie są zadowoleni z tej formy 

przesyłania informacji, doradcy w oddziałach proponują uruchomienie bankowości 

elektronicznej – informuje bank. Klienci dopytują, czemu ma służyć przesłany dokument, 

i są zdziwieni, że oprócz wyciągów otrzymują dokument prezentujący łączne opłaty. 

https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/konta-bankowe/19077-banki-2018
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Klaudia Klimkowska z biura prasowego Alior Banku przyznaje, że w dużej części 

zestawienie opłat dubluje informacje dostępne na wyciągach bankowych, więc 

prawdopodobnie nie wpływa na zmianę postaw klientów. – W ciągu ostatniego kwartału 

nie zaobserwowaliśmy wzrostu liczby reklamacji klientów związanych z rachunkami – 

ocenia Klimkowska. 

Przepisy mówią, że bank i firma prowadząca rachunek powinny wysyłać zestawienie, 

co najmniej raz w roku. Większość banków wyśle je tylko raz w roku, ale np. Alior Bank 

wysyła je co miesiąc. 
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9 - Lokaty już nie przynoszą strat 
MACIEJ RUDKE - 8 KWIETNIA 2018 

 Bloomberg 

Spadek inflacji przywrócił realny zysk z depozytów, ale trudno liczyć na dalszą 

poprawę. 

Inflacja w Polsce systematycznie hamuje od listopada, kiedy w ujęciu rocznym 

wyniosła 2,5 proc. i była najwyższa od pięciu lat. Mimo rozpędzonej gospodarki i 

rozgrzanego rynku pracy w marcu, zmalała do 1,3 proc. z 1,4 proc. w lutym. Dzięki temu 

realne oprocentowanie, tzn. uwzględniające inflację i podatek Belki, 

najpopularniejszych jedno–trzymiesięcznych lokat znowu jest dodatnie po 13 miesiącach 

przynoszenia strat. 

 

Banki niepocieszone 

http://www.rp.pl/licencja
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/konta-bankowe/19144-oplaty-za-prowadzenie-rachunku
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/konta-bankowe/19144-oplaty-za-prowadzenie-rachunku
https://pieniadze.rp.pl/author/maciej-rudke
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/7740-lokaty-juz-przynosza-strat
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/9803-groszowe-zyski-a-tego-pulapki
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Jedno–trzymiesięczne nowe lokaty nominalnie oprocentowane są teraz średnio na 

niecałe 1,7 proc. i realnie w marcu dawały dodatni, ale wciąż śladowy realny zarobek na 

poziomie 0,1 proc. rocznie. 

Dla banków spadek inflacji to złe wieści, bo daje Radzie Polityki Pieniężnej argument 

za tym, aby nie podnosić stóp procentowych i pozostawić je na najniższym w historii 

poziomie 1,5 proc. obowiązującym od ponad trzech lat. Obecne tempo wzrostu cen 

konsumpcyjnych jest dalekie od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego 

wynoszącego 2,5 proc., tym bardziej, że dopuszczalny przedział wahań (+/-1 pkt proc.) 

może pozwolić na brak podwyżek nawet, gdyby tempo inflacji wzrosło do 3,5 proc. 

Poziom stóp procentowych jest kluczowy dla zysków banków, bo wpływa na wynik 

odsetkowy, stanowiący średnio dwie trzecie ich rocznych dochodów. Podwyżka stóp 

oznacza automatyczny wzrost oprocentowania kredytów, koszty finansowania zaś rosną w 

mniejszym stopniu i zwykle nieco później. W tym i przyszłym roku zysk netto polskiego 

sektora ma urosnąć dwucyfrowo wobec 13,6 mld zł z 2017 r. Jednak o ile w tym roku 

poprawa ma wynikać głównie z wzrostu akcji kredytowej, o tyle przyszłoroczna opiera się 

na oczekiwanej wcześniej podwyżce stóp, co wywindowało w styczniu notowania banków 

na GPW na nowe szczyty. 

Jednak po słowach Adama Glapińskiego, prezesa NBP i przewodniczącego RPP, że 

podwyżek stóp może nie być nawet do 2020 r. (a może nawet wcale), kursy banków 

znacząco spadły i indeks WIG-banki od styczniowego szczytu stracił już ponad 17 proc. 

Jednak jest dla nich też pozytyw: wzrost realnego oprocentowania depozytów może 

spowodować zmniejszenie presji na ten rynek i koszty finansowania wciąż powinny być 

niskie. Pieniądze z lokat bankowych z powodu niskiego oprocentowania odpływały 

ostatnio do funduszy bezpiecznych, ale były uzupełniane kolejnymi napływami (głównie 

na rachunki bieżące, nisko lub wcale nieoprocentowane, co obniża koszt finansowania 

banków). 

– Ostatni spadek inflacji nie zmieni kosztów finansowania banków, zakładając wciąż 

niską aktywność kredytową. Klienci skazani są na depozyty bankowe, bo nie mają 

alternatywy. Banki wciąż mają dużą płynność, nie muszą walczyć o nowe środki, więc nie 

ma co liczyć na wzrost oprocentowania lokat – mówi członek zarządu jednego z czołowych 

polskich banków. 

https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/8408-bos-podwyzszyl-oprocentowanie
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/9373-najwyzsze-odsetki-dla-majacych-konto-danym-banku
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/9373-najwyzsze-odsetki-dla-majacych-konto-danym-banku
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Zależy od kredytów 

– Ostatni odczyt inflacji to pewnie dołek, ale to nie zmienia postrzegania lokat. 

Klientom trudno o alternatywę dla depozytów, no może poza funduszami dłużnymi lub 

pieniężnymi – mówi Sobiesław Kozłowski, analityk Raiffeisen Brokers. Dodaje, że jeśli 

wzrost inwestycji pociągnie za sobą ożywienie akcji kredytowej dla firm oraz dobrze będą 

się nadal sprzedawały kredyty hipoteki, banki być może będą musiały przyciągnąć więcej 

depozytów i aby to zrobić będą musiały podnieść oprocentowanie lokat. 

Opinia 

Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM 

Przy obecnych poziomach oprocentowania depozytów klienci już dawno przestali 

postrzegać stawki w bankach przez pryzmat inflacji, więc spadek tempa wzrostu cen nie 

powinien mieć wpływu na wzrost ogólnej sumy oszczędności. Klienci częściej porównują 

poziom lokat z tym, co mogą zarobić w najbezpieczniejszych funduszach inwestycyjnych 

czy u konkurencji i tu zmiany wywołują większy przepływ środków niż inflacja. Relacja 

inflacji do oprocentowania lokat przestała być czynnikiem wpływającym na opóźnienie 

czy przyspieszenie konsumpcji. Jeśli już można mówić o wpływie inflacji, to pośrednio 

znajduje ona odzwierciedlenie w stopach procentowych, a te wpływają na oprocentowanie. 

© Licencja na publikację  ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 لبنان بلد مفلس واألنهيار األقتصادي قادم -  3   ! مقالي عن إقتصاد لبنان

لبنان بلد مفلس واألنهيار األقتصادي قادم المحال !لكن مع وقف التنفيذ مرحليا كي ال ينهار  - 10

 ! الشرق األوسط برمته

 ورقة بعبدا األقتصادية -أ

األنتقال من األقتصاد الريعي إلى االقتصاد دعت الخطة اإلقتصادية اإلصالحية إلى ضرورة 

اإلنتاجي، وتضمنت سياسات مالية وإقتصادية وإجتماعية، وإجراءات لمعالجة الخلل في الحساب 

الجاري الخارجي وبالتالي في ميزان المدفوعات، والخطة شاملة وتهدف لمعالجة جميع األزمات، على 

 .األقل كما تقدم نفسها

أهدافًا تدخل في التنمية البشرية والتنمية اإلقتصادية المستدامة؛ حيث دعت الخطة إلجراءات و

تسعى إلى بناء "نموذج إقتصادي مؤنسن"، مع فرض ضرائب أرباح مرتفعة على االمتيازات 

واألنشطة المضرة بالبيئة، وإقتراح خطة مستدامة إلدارة النفايات الصلبة، وزيادة الرسوم على 

خمين األمالك العمومية البحرية وتحصيل أموالها وإخضاعها للضريبة على السجائر، وإعادة النظر بت

 .األمالك المبنية

إال أن العبرة األولى واألخيرة بالتنفيذ إذ يُخشى أن تكون هذه الخطة هي وثيقة رسمية فحسب تُقدَّم 

 .للدول المانحة في مؤتمر سيدر للحصول على األموال الموعودة

لخطة تتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة تتحمل عبئها الطبقة الفقيرة باإلضافة إلى أن هذه ا 

 .بالدرجة األولى، وبعضها يُحبط االستثمارات وبالتالي يؤثر سلبًا على النمو االقتصادي

مؤتمر سيدر: قدمت الحكومة في مؤتمر سيدر خطة اقتصادية تسمى "البرنامج األستثماري  -ب

قطاعات، وهي: النقل، والري، والمياه، والصرف  8ريع في الوطني للبنية التحتية"، تضمنت مشا

 الصحي، والكهرباء، واألتصاالت، والنفايات الصلبة، والتراث الثقافي، والمناطق الصناعية

  :أما مؤتمر سيدر فإنه قام على الركائز التالية 

 .أواًل: برنامج إنفاق أستثماري بالبنى التحتية

 .بالمئة سنويًّا ثانيًا: إصالح مالي بمعدل واحد

ثالثًا: إصالحات هيكلية لتحديث اإلدارة ومكافحة الفساد وتحديث التشريعات لعمل القطاع الخاص، 

 .وإصالحات قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من اإلستثمارات بالقطاعات

 .رابًعا: أستراتيجية لتطويرالقطاعات اإلنتاجية وزيادة حجم الصادرات
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مليار دوالر، ينفذ على ثالث دورات، تمتد الواحدة أربع  23جمالية نحو تبلغ قيمة البرنامج اإل

 .(سنوات )مبدئيًّا

 .مليارات 5.5مليارات، والثالثة  6.5ملياًرا، والثانية  11الدورة األولى قيمتها حوالي  

تقتصر تعهدات سيدر على المرحلة األولى فقط، يتالزم تقديم هذا البرنامج مع التزام الحكومة  

 . اللبنانية بتنفيذ عدد من اإلجراءات واإلصالحات تتقاطع مع مطالب الجهات المانحة المزمنة

ال شك في أن تنفيذ مقررات وإصالحات مؤتمر سيدر سوف يكون له األثر اإليجابي الفعال على 

تنافسية لالنهوض باالقتصاد اللبناني وتحفيز النمو عبر توفير البيئة المناسبة لالستثمارات ويزيد من ا

االقتصادية، وما لألمر أيًضا من تأمين فرص عمل وبالتالي مكافحة البطالة والتخفيف من حدة الفقر 

  .وتحسين مستوى المعيشة

ومن إيجابيات هذا المؤتمر، حالة التضامن الدولي مع لبنان والوقوف إلى جانبه لمساعدته في 

 .أزماته

يقوم بعض القيمين على هذه األموال "بسرقة" بعضٍ  ولكن المشكلة دائًما والتي يُخشى منها أن 

منها كما جرت العادة في المشاريع الحكومية السابقة، لذلك، سيقوم المبعوث الفرنسي، دوكان، 

 .باإلشراف شخصيًّا على مشاريع سيدر

خطة ماكينزي: كلَّفت الحكومة اللبنانية الشركة العالمية "ماكينزي" بإعداد خطة اقتصادية،  -ت

ألف دوالر، وإن الدراسة "تبحث معمقًا في القطاعات اإلنتاجية القادرة على خلق  300قيمة مليون وب

 ."فرص العمل

 6دراسة "الخطة االقتصادية للنهوض"، تركز الخطة على تنمية وتطوير   وقد أصدرت الشركة 

 .رفة، وقطاع االنتشارقطاعات أساسية: الصناعة، والزراعة، والسياحة، والقطاع المالي، وإقتصاد المع

إلى  2017مليار دوالر عام  1.6تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من  

 2017مليارات دوالر عام  4.6، ورفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من 2025مليار عام  2.2

  .2025مليارات دوالر عام  8إلى 

 4.8قطاع المالي إلى رفع حصته من الناتج المحلي من وتتوقع الدراسة أن تؤدي توصياتها لل

  .2025مليارات دوالر عام  7.8إلى  2017مليارات دوالر عام 

وتقترح الدراسة التحول إلى اقتصاد رقمي عالي اإلنتاجية ورائد في مجال اإلبتكار، بما يؤدي إلى 

مليارات دوالر، ورفع عدد  3.8 مليار دوالر إلى 1.4رفع مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلي من 
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إلى ألفي شركة،  200آالف وظيفة، ورفع عدد الشركات الناشئة من  105ألفًا إلى  44الوظائف فيه من 

 .وتقترح تفعيل سياسة الهجرة وتفعيل نظام لتتبع المهاجرين ونسج عالقات متينة معهم

مت بوضعها بعيًدا عن تكمن أهمية هذه الخطة في أنها صادرة عن شركة عالمية وأنها قا

 .الضغوطات أو المنافع السياسية

وفي المحصلة، ومهما تعددت الخطط ، فإنه تجب معالجة مكامن الخلل األساسية، وهي الفساد 

مليارات دوالر سنويًّا، وكذلك يتسبب في إهدار ما  5وإهدار ونهب المال العام، والذي تناهز كلفته 

من إجمالي الناتج المحلي ناهيك  %10من الموازنة و %27لة ومن مداخيل الدو %45نسبته تقريبًا 

 .عن الخسائر غير المباشرة

وكذلك، تجب معالجة العجز الناجم عن مشكلة الكهرباء حيث تتجاوز الكلفة اإلجمالية الستهالك 

 !%39مليارات دوالر تتحمل منها خزينة الدولة  3.35الكهرباء في لبنان الـ

  السياسي الداخليالتداعيات على المشهد 

آذار، طبعت وال تزال تطبع المشهد  14و 8يشهد الداخل اللبناني إنقسامات عمودية، ما بين قوى 

  .السياسي الداخلي ،ومما زاد الطين بَلَّة الحروب الدامية في المنطقة وعلى رأسها األزمة السورية

ى في مواجهة أية أزمة، بل عل هذه التناقضات واالختالفات جعلت لبنان بيئة مهترئة وغير محصنة

 .العكس أصبحت بيئة هي بحد ذاتها منتجة لألزمات

تُوجت هذه األزمات باالستقالة اإلجبارية لرئيس الحكومة، سعد الحريري، التي أعلنها من  

، مما دفع مصرف لبنان للقيام بهندسات مالية كبَّدت خزينة 2017نوفمبر/تشرين الثاني  4الرياض، في 

  .مليارات دوالر في سبيل الحفاظ على سعر صرف ثابت لليرة اللبنانية 5كثر من الدولة أ

واتبع المصرف المركزي سياسة رفع معدالت الفوائد لإلبقاء على االستقرار النقدي مما زاد من 

ها يأعباء كلفة الدَّْين العام، ألن الفوائد المرتفعة كانت عاماًل محبطًا لإلستثمارات، خاصة إذا أُضيف إل

غياب األستقرار السياسي، ليصبح األقتصاد والسياسة في عالقة تبادلية يؤثر كل منهما على اآلخر 

 .ويتأثر به

، دخل عامل جديد في حلبة الصراع الدولية وما له من ارتدادات لبنانية، هو نقض 2018عام   وفي

هم وأذرعها في المنطقة وفي مقدمتواشنطن لألتفاق النووي اإليراني والعقوبات اإلقتصادية على إيران 

بظاللها على حزب هللا وعلى بيئته، وأيضا   حزب هللا، ومن الواضح أن العقوبات اإلقتصادية ألقت

  .على الداخل اللبناني بمجمله؛ إذ أسهمت في مفاقمة األزمة االقتصادية والمالية للبلد



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                        الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

29 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

وضع المالية العامة المتردي، ولكن  ال يمكن إغفال واقع األزمة االقتصادية وال: خاتمة ومآالت

العامل المستجد الذي يساهم مساهمة كبيرة في تأزيم الوضع وإنزالقه نحو الهاوية هو العقوبات، التي 

ال تمس حزب هللا فحسب بل أمتدت شظاياها لتطول القطاع المصرفي برمته، عصب الحياة اإلقتصادية 

يء يحول دون أن تتدحرج األزمة نحو االنهيار، هذا فضاًل في لبنان، وإذا ما استمر هذا المسار، فال ش

عن انخفاض سعر الليرة أمام الدوالر في السوق الموازي للمصارف، رغم كل محاوالت مصرف 

  .لبنان لتجنُّب ذلك

يقف لبنان أمام سيناريوهات متعددة لحجم األنهيار: ما بين إنهيار جزئي يتمثل بتدهور سعر الليرة 

عن سداد مستحقاتها كليًّا أو جزئيًّا، أو انهيار كامل على الطريقة اليونانية، وهذا األخير  وتوقف الدولة

مستبعد بسبب عدة عوامل في طليعتها أزمة الالجئين السوريين في لبنان والخوف من هجرتهم إلى 

بب الموجودات من الدَّْين العام هو للمصارف اللبنانية وبس %86أوروبا واإلسالموفوبيا، وألن أكثر من 

 .2019مليار دوالر في نهاية أغسطس/آب  38.7الخارجية لدى مصرف لبنان والتي بلغت 

وسيبقى المشهد السياسي الداخلي كما هو عليه اآلن بإنتظار الترتيبات الجديدة والتشكالت الناجمة 

قتصاد بنية االعن مخاض المنطقة. وسيبقى لبنان معرًضا لخطر اإلنهيار ما لم يحدث تغيير جذري في 

 ......./ منقول/    .الريعي وانتقاله نحو االقتصاد اإلنتاجي

 

 1 !إعمار المناطق "الُمدمرة" في العراق: مزرعة استثمار الخراب - 11

 شاعر وكاتب من العراق صفاء خلف2019-03-26

وواشنطن بضراوة على غرب العراق لصالح ثالثة أهداف: االزاحة، ترسيخ تتصارع طهران 

النفوذ، تمكين االستثمارات االقتصادية، ويعرقل هذا الصراع إعادة اعمار المناطق المدمرة إثر احتالل 

 .داعش لها ثم تحريرها منه.. وهذا شلل يضاف الى الفساد المستشري في أوصال السلطة في بغداد

 سوريا -ريم يوسف 

يبدو المشهد في المناطق المحررة من التنظيم االرهابي "داعش" في العراق كئيباً، قاتماً. أما 

 !المستقبل هناك فهو المجهول الغامض الذي ينفتح على احتماالت ُمْزرية تنذر بأزمات تقتل التفاؤل

لدين وأجزاء من بعد مضي ثالثة اعوام ونيّف على استكمال استعادة الموصل واالنبار وصالح ا

ديالى وكركوك واالحزمة الشمالية والجنوبية لبغداد وبابل، تبدو تلك المدن كأطالل دارسة وشواهد 

قبور. وبعد نّشوة اعالن "الفوز" على داعش صار يَِصح اآلن ان يُطلق عليها "المناطق الُمدمرة". في 

http://assafirarabi.com/ar/author/author-699/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-699/
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ي غرب ووسط العراق قدرت اجتاحت المجموعة االرهابية مناطق شاسعة ف 2014حزيران/ يونيو 

 2014في المئة من مساحة البالد، وذلك بغضون أيام وجيزة. أمضت الحكومة العراقية السابقة ) 40بـ

( نحو أربعة اعوام الستعادة تلك االراضي، وأخضعتها لـ"سلطتها" مع فاتورة باهظة كلفتها 2018 –

 .مليار دوالر من المصروفات العسكرية 100

والبلدات والقرى في الحوض المضطرب الممتد من الحزامين الجنوبي عشرات من المدن 

والشمالي لمحافظة بابل مروراً ببغداد وأعالي دجلة شرقاً والفرات غرباً، وما بينهما، وصوالً الى 

الموصل شماالً، وفي أقصى الغرب العراقي حيث االنبار.. طالتها العمليات الحربية )حزيران/ يونيو 

 .الف وحدة سكنية 200( التي خلّفت دماراً سواء ُكلي أو ُجّزئي لـ2017الثاني/ ديسمبر كانون  – 2014

تُنّتِجها "المنظمة الدولية  (DTM) ُشّرد من عموم ُمدن ومناطق الحوض وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح

ف  5.956.962للهجرة" نحو  "النزوح" بأنه كتلة النازحين داخلياً من العراقيين نازح. المنظمة تُعرِّ

وما زالوا  2014الذين اجبروا على مغادرة مناطقهم بدءاً من أول كانون الثاني/ يناير  (IDP) حصراً 

 .نازحين حتى اللحظة

 1.744.980تبقّى من أولئك النازحين اآلن في المخيمات الُمغلقة أو من المقيمين داخل الُمدن 

مناطق تابعة لثماني  104الف عائلة قادمين من  280.830، بواقع (2019نشرة شباط/ فبراير ) نازحاً 

 .محافظات

شخصاً، ال تقل سوءاً عن أولئك الذين ما زالوا في  4.211.982لكن حياة العائدين وعديدهم 

بُنية تحتية منهارة وخدمات منعدمة وبطالة وتنامي المخيمات، مع فارق أن االوائل بال منازل وسط 

للفقر مع تناقص فرص كسب العيش في ظل اجراءات أمنية تعسفية تفرضها السلطات االمنية وفصائل 

"الحشد الشعبي" لضرورة "تنقية المجتمع المحلي" من "االرهابيين"، وهذا عالوةً على انهم يواجهون 

 التي تودي بحيواتهم. وتقول البعثة االممية لمساعدة العراقفي مناطقهم األلغام غير المنفجرة 

(UNAMI) ان "العراق ال يمتلك حلوالً نهائية لمعالجة ملف النزوح". 

شخص جلهم من النساء واالطفال، كانت أوضاع  200قبيل فاجعة العبّارة التي راح ضحيتها 

، حتى قالت لجنة 2014يونيه الموصل قد باتت تشابه أوضاعها التي سبقت سقوطها في حزيران/ 

 ."تقصي الحقائق النيابية في تقريرها أن "الفساد واالرهاب وجهان للوضع السيء والمنهار في الموصل

النازحون والعائدون ليسوا وحدهم من يعانون الظروف السيئة في جزيرة المشهد العراقي الغامض، 

مليون شخص بحاجة الى "شكل  6.7ير الى فإحصائيات وكاالت االمم المتحدة العاملة في العراق تش

 .عاماً  18مليون طفل دون  3.3من اشكال الحماية والمساعدة االنسانية العاجلة" بينهم 

http://iraqdtm.iom.int/
http://iraqdtm.iom.int/
http://iraqdtm.iom.int/
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ازاء هذه المصفوفة الرقمية المفزعة، تبدو االجراءات الحكومية آخذة باالنحدار. ففي موازنتي 

ة االعمار تشي ببزوغ اي أمل النهاء ، لم تكن مخصصات تلك المحافظات العاد2019و 2018العامين 

المعاناة. فرسخت قناعة بأن هذه االوضاع ستؤدي الى انفجار اجتماعي أو كارثة غير مسبوقة، كحادثة 

 200غرق العبّارة في الجزيرة السياحية بمنطقة الغابات في الموصل والتي تعدى عديد ضحاياها ال 

 .بين قتيل ومفقود، وعشرات الجرحى والمصابين

وقبيل فاجعة العبّارة، اصبحت االوضاع في الموصل تشابه أوضاعها التي سبقت سقوطها في 

التقرير  نائباً والتي خلصت في 40، وفقاً للجنة تقصي الحقائق النيابية الُمشكلة من 2014حزيران/ يونيه 

صفحة( الى أن االسباب ذاتها تضخمت، وهناك  41) النيابي لتقصي الحقائق عن االوضاع في الموصل

 "اخرى ُمستجدة، وبات "الفساد واالرهاب وجهان للوضع السيء والمنهار في الموصل

 الوعود المستحيلة

عمار العراق"، وهدف الى انعقد "مؤتمر الكويت إلعادة ا 2018شباط/ فبراير  14 – 12في 

مليار دوالر كسقف "متواضع" العمار مناطق يحتاج تأهيلها الى أكثر من ذلك  88االستحصال على 

أعوام شريطة االستقرار السياسي وعدم استغالل االموال في الفساد" وفقاً الحاطة  10فعلياً، و"يستلزم 

 .االمنممثل االمين العام لالمم المتحدة في العراق أمام مجلس 

 45.7قّدرت وزارة التخطيط العراقية القيمة االساسية لألضرار والخسائر بتلك المناطق بنحو 

مليار دوالر. لكن مؤتمر الكويت لم  88.2مليار دوالر، وحجم الفاتورة ككل وفقاً للحكومة العراقية ب 

بدت اآلمال بّراقة، لكن العراق لم  .ود وقروض واستثمارات مشروطةكوع مليار 30يحصد سوى 

يتسلم تلك األموال على الرغم من ُمضي عام ونيّف. وبدا أن الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي 

قصدت استثمار ذلك المؤتمر كدعاية ُمْشرقة لواقع كالح متداع. واآلن، يَطلُّ التساؤل: أين وعود ذاك 

 ما مصير أمواله؟المؤتمر؟ و

يُبرر احسان الشمري )*(، المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق، االمر بأن "حكومة العبادي 

لم تكن تملك امواالً، لذا اعتمدت على الُمنح الدولية، وكانت تأمل من المؤتمر ان يستقطب امواالً كافية، 

المضي بالخطط االستراتيجية )...( مليار دوالر، فكان من الصعب  30لكنها حصلت على وعود بـ 

تلك الثالثين مليار دوالر الموعود بها، توزعت كسندات خزينة، قروض بفوائد منخفضة وهبات مالية 

"صندوقاً الدارة إعادة اعمار المناطق  2015قليلة جداً". وكان العراق قد أسس في شباط/فبراير 

، على أمل أن يمول مشاريعه من المانحين مليون دوالر 400المحررة" بميزانية ضئيلة تصل الى 

في المئة فقط من أموال مؤتمر  2الدوليين. والمعلومات الحكومية "تزعم" ان الصندوق لم يتلق سوى 

https://drive.google.com/file/d/1RqKLXaiwyizX3YnHWr6JfXo8DJ1jIV97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqKLXaiwyizX3YnHWr6JfXo8DJ1jIV97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RqKLXaiwyizX3YnHWr6JfXo8DJ1jIV97/view?usp=sharing
http://assafirarabi.com/ar/19032
http://assafirarabi.com/ar/19032
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انساناً، تبقّى اآلن  5.956.962بنحو  2014من بين النازحين الذين قُدِّر عددهم في  .الكويت حتى اآلن

 104ألف عائلة، قادمين من  280.830نازحاً بواقع  1.744.980ن في المخيمات الُمغلقة أو داخل المد

 .مناطق تابعة لثماني محافظات

المتأتية من بيع النفط الخام سنوياً،  يعاني العراق من استنزاف موارده المالية ومن جهة أخرى،

رية لشبكة الموظفين والمتقاعدين والمصروفات العسكرية. وقد بسبب ارتفاع فاتورة المعاشات الشه

مقارنة بالعام الماضي حيث  2019في المئة العام  15سجلت تلك المعاشات ارتفاعاً قياسياً جديداً بنسبة 

ملياراً. أما االموال  52 2019مليار دوالر، بينما هي في موازنة العام  36بلغت الرواتب الشهرية نحو 

مليار دوالر تتوزع بطريقة حسابية تفتقر الى  27.8لمشاريع واالستثمارات فهي بنحو المخصصة ل

نقص الموارد يقابله استشراء الفساد في مؤسسات الحكومة، اضافة الى  .محافظة 19االنصاف على 

اقتصاد الفساد الُمشرعن الذي تديره الفصائل المسلحة واالحزاب االسالمية عبر ما يُسمى بـ"الهيئات 

 .االقتصادية"، ما يعرقل جدياً عمليات اعادة اعمار اياً من تلك المناطق الُمدمرة

يحدد الشمري معوقات إعادة اعمار المناطق المدمرة بـ"عدم وجود تفاعل جدي وحقيقي ومن قبل 

المانحين الدوليين" و"شحة التخصيصات الحكومية العادة االعمار" إضافة الى "غياب الخطط 

ود خالفات بين الحكومات المحلية والحكومة االتحادية"، وأخيراً "البيروقراطية وتفشي والتنسيق، ووج

 ."الفساد على نحو واسع

http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/ 

 

 قتصادي اآلن؟كيف سيكون الوضع اال - 12

 15:25|  2020كانون الثاني  22  اقتصادي -حبيب حسني 

  .اساسية بجب العودة اليها في هذه المرحلةفي قراءة للوضعين االقتصادي والمالي هذه نقاط  

 كيف وصل لبنان إلى هذا الوضع؟ -أ

 :لطالما شهد لبنان تقليدياً وضًعا اقتصاديّاً يتحّمل العجز المزدوج لفترات زمنية طويلة

 .العجز المالي -1

 .عجز رصيد التجارة الخارجية -2

http://assafirarabi.com/ar/24426
http://assafirarabi.com/ar/24426
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
https://www.annahar.com/author/25699-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 لكن لطالما تّم التبرير بأن الفائض في أجمع الخبراء العالميون أن هذا الوضع خطير وغير مقبول،

ميزان المدفوعات يمكن أن يعوض العجزين، وتالياً من الممكن أن يمول تدفق األموال الواردة إلى 

 .النظام المصرفي اللبناني العجزين

ما لم يتوقعه صانعو السياسة والمسؤولون االقتصاديون هو أن تدفقات األموال ستتدنى يوماً، 

 .قتصاد إلى أموال جديدة للواردات الخارجية ولالستثمارات الرأسماليةوسيحتاج اال

إضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لتحسين وصيانة البنية التحتية لتتمكن القطاعات اإلنتاجية من تحقيق 

 .نمو في السلع والخدمات المصنعة لالستهالك المحلي والصادرات الدولية

 فقات الخارجية الناجمة عن عوامل تباطؤ مختلفة في البلدانكذلك لم يتوقع السياسيون انخفاض التد

 .التي تستضيف جاليات لبنانية كبيرة

أخيًرا وليس آخًرا، لم يهتم السياسيون الفاسدون فعلياً بتنفيذ اإلصالحات الالزمة ألنهم يجنون فوائد 

 .مالية عالية ناجمة عن المال السهل وأسعار الفائدة المرتفعة

 .أفعال السياسيين فقدت تركيزها وظهر عدم ثقة واسع النطاق بين غالبية السكانمن الواضح أن 

ومن العوامل األخرى التي أثرت على العجز في ميزان المدفوعات هي ارتفاع عدد الالجئين الذين 

 .ينافسون العمالة المحلية ويرفعون البطالة الوطنية إلى أعلى المستويات

ة، وعلى الرغم من توصيات ماكينزي االستشارية، لم يهتم في ظل غياب خطة اقتصادية واضح

 .أحد بتبني سياسة لحماية الوظائف ذات الدخل المنخفض والصناعات المحلية

 :النتائج األكثر وضوحاً لما سبق هي

 .ارتفاع التضخم بشكل حاد بسبب االنخفاض السريع في قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية -

ويات األجور والعمالة بشكل كبير، األمر الذي ألحق الضرر بجميع القطاعات انخفاض مست -

 .وبمجموعات واسعة من السكان

 كيف سيكون الوضع اآلن؟ -ب

انكماشاً في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة مئوية تتخطى العشرة في المئة  2020سنرى في العام  

 .باإلضافة إلى خسارة الدخل الشخصي

 .دفنا األساسي الحّد من الضرر ومنع وقوع انهيار كبيريجب أن يكون ه

 :يجب أن تكون استعادة الثقة أحد التدابير الرئيسية من طريق

 .الحّد من التقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية .1

 .تشكيل حكومة على وجه السرعة .2
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د لتمديد استحقاقات إنشاء "خلية أزمة" لبدء المفاوضات مع حاملي ودائني سندات األوروبون .3

 .السندات وتخفيض نسبة الفوائد

 .تشريع القيود على تحويالت رؤوس األموال إلى الخارج التي تطبقها من المصارف .4

تكليف النظام القضائي بقمع الفساد بهدف البدء بمحاكمة عمليات االحتيال واسترداد األموال  .5

 .العامة المسروقة

لضخ كمية كبيرة من الرساميل  CEDRE وصندوق النقد الدولي و االتفاق مع الدول المانحة .6

 .في االقتصاد اللبناني

إعادة القطاعات المربحة إلى كنف الدولة اللبنانية )االتصاالت، الموانئ، األمالك العامة،  .7

 (.واردات الوقود والغاز، إلخ

ائفي والتحّول إلى مجتمع بدء العمل على نظام إصالح سياسي طويل األجل، إلغاء النظام الط .8

 .مدني حديث

وفي الختام، عامل الوقت هو جوهر المسألة اآلن، وينبغي أال يتأخر تنفيذ التدابير ألننا نشهد تدهوراً 

 .في الوضع يومياً 

 Habib.hesni@gmail.com  .اقتصادي .حبيب حسني

https://www.annahar.com/article/1109401-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86 

 

 % 1.8النقد الدولي: اإلصالحات المالية في الكويت "متواضعة" والتضخم يرتفع  - 13

 مليار دوالر... والرصيد تحول من الفائض إلى العجز 180ويالت بـقال إنها تحتاج لتم

 18:04 2020يناير  27االثنين    اندبندنت عربية  

 (.متعاملون في البورصة الكويتية )أ.ف.ب

مليار دوالر على مدار  180التمويلية للكويت ستبلغ نحو قّدر صندوق النقد الدولي أن االحتياجات 

السنوات الست المقبلة، بالنظر إلى اإلجراءات المالية "المتواضعة" في الدولة الخليجية وتوقعات 

 بانخفاض أسعار النفط.

https://www.annahar.com/article/1109401-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.annahar.com/article/1109401-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.annahar.com/article/1109401-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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مليار  9.2وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 

 %19مليار دوالر( في السنة المالية التي تبدأ في األول من أبريل )نيسان(، أي بزيادة  30.31)دينار 

 مقارنة بالعام السابق.

وقال الصندوق في بيان يتضمن نتائج أولية بنهاية زيارة رسمية إلى البالد، إن "أسعار النفط 

ال عن األوضاع الخارجية واإلنتاج المنخفض يضغطان على توقعات النمو على المدى القصير فض

 والمالية".

أدت إلى تفاقم الوضع المالي وتآكل مصّدات حماية من  وأوضح أن الزيادة األخيرة في اإلنفاق

السيولة. وفي غياب تصحيح للمسار، فإن التحديات المالية والتمويلية ستشتد وتتقلص الفرصة المتاحة 

 للمضي قدما بوتيرة محسوبة.

لنفط وكانت من بين االقتصادات األكثر متانة في المنطقة حين هوت أسعار والكويت مصدر رئيس ل

بفضل الدين المنخفض واألصول المالية الضخمة. لكنها لم تطرق أسواق  2015 -2014النفط في 

مليارات دوالر، ألن البرلمان لم يقر بعد قانونا  8بقيمة  2017الدين العالمية منذ إصدار أول دين في 

 برفع سقف الدين وإصدار ديون آلجال أطول. يسمح للدولة

وأثار ذلك مخاوف بين المحللين من استنزاف صندوق االحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة 

 لالستثمار في الكويت، على مدى السنوات القليلة المقبلة لتغطية العجز في البالد.

 التحول من الفائض إلى العجز

من الناتج المحلي اإلجمالي  %5.5صيد المالية العامة من فائض قدره وتوقع الصندوق أن يتحول ر

 180، مما سينجم عنه احتياجات تمويلية بقيمة نحو 2025إلى عجز بنفس القيمة بحلول  2019في 

 مليار دوالر على مدى السنوات الست المقبلة.

محلي اإلجمالي في نهاية من الناتج ال %410وقّدر أن أصول الهيئة العامة لالستثمار تجاوزت نحو 

العام الماضي، مع استمرار أحد صناديقها في استقبال تحويالت إلزامية من الحكومة فضال عن تحقيق 

 عائدات مرتفعة على أصولها.

وأوضح الصندوق أن استمرار السحب من صندوق االحتياطي العام من أجل تمويل مالي قلص 

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول يونيو  24و 56الميزان اإلجمالي وميزان السيولة إلى 

بحسب التقديرات، مشيراً إلى أنه من المتوقع استنفاد أصول صندوق االحتياطي  2019)حزيران( 

 العام المتاحة بسهولة في أقل من عامين من دون التحول لمصادر تمويل جديدة.
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لفترة  حتياطي العام ويتيح استمرارهوتابع "االقتراض سيسهم في تقليص السحوبات من صندوق اال

أطول. وبافتراض غياب قيود قانونية على االقتراض، لتمويل الفجوة المتبقية، فإن الدين الحكومي 

". ووصف 2019في  %15من  2025من الناتج المحلي اإلجمالي في  %70سيرتفع لما يزيد على 

 الصندوق أنشطة االقتراض بأنها ستكون "غير مسبوقة".

، لكن انخفاض أسعار النفط 2019ر أن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد خالل العام وذك

 %0.7وتخفيضات اإلنتاج يضغطان على القطاع النفطي، مما نجم عنه أن ينمو االقتصاد إجماال بنحو 

 .2018في  %1.2، بانخفاض من نمو بنسبة 2019في 

 2021في الفترة من عام  %2.7ي في الكويت عند كما توقع الصندوق أن يستقر معدل النمو السنو

 56إلى نحو  2019دوالرا في  62، واستند في توقعاته إلى افتراض تراجع سعر النفط من 2025إلى 

 .2023دوالرا للبرميل في عام 

 محاور رئيسة حول زيارة صندوق النقد 3

لبيان الختامي لبعثة وفي بيان، قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، إن ا

صندوق النقد جاء ضمن ثالثة محاور رئيسة، تشمل التطورات المالية الكلية الراهنة في البالد، 

 والتوقعات االقتصادية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، ومناقشة السياسات.

مدفوعا  2019في عام  %3وأشاد البيان في بدايته بتحّسن نمو القطاعات غير النفطية الذي بلغ نحو 

بقوة اإلنفاق الحكومي واإلنفاق االستهالكي. في حين تأثر نمو القطاع النفطي بانخفاض أسعار النفط 

في ظل تمديد  %1وكميات إنتاجه، حيث انكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 

من المقَدَّر أن يحقق االقتصاد المحلي نموا  اتفاقية )أوبك+( لتخفيض اإلنتاج من النفط. وعليه، فإنه

 .2018في عام  %1.2، مقارنةً بنحو 2019في عام  %0.7بنحو 

، 2020وتشير توقعات بعثة الصندوق إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف في عام 

فطي قي للقطاع النمليون برميل يوميا، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقي 2.7ليصل إلى 

في عام  %3. كما يتوقع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو %0.3بنحو 

في المدى المتوسط، مدعوما بزيادة كل  %3.5، وأن تتسارع وتيرة ذلك النمو ليصل إلى نحو 2020

جمالي ة أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلمن اإلنفاق الحكومي والتوظيف ونمو االئتمان. وعليه، تتوقع البعث

 على المدى المتوسط. %2.7وأن يبلغ  2020في عام  %1.5الحقيقي نحو 

وفيما يتعلّق بتطورات األسعار المحلية، وفي ظل ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية والنقل، 

نوي لعام عدل التضخم السوتباطؤ وتيرة تراجع اإليجارات في القطاع السكني، تتوقع البعثة أن يبلغ م



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                        الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

37 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

، وذلك مع بدء ارتفاع اإليجارات في 2020في عام  %1.8، وأن يصل إلى نحو %1.1نحو  2019

 القطاع السكني.

وعلى صعيد الميزان الداخلي، سّجل رصيد الموازنة العامة )بعد خصم مخصصات صندوق 

من الناتج المحلي  %8زا بنحو احتياطي األجيال المقبلة، واستبعاد دخل االستثمارات الحكومية( عج

، حيث لم تتمكن الحكومة من إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 2019 -2018اإلجمالي للسنة المالية 

، في انتظار موافقة مجلس األمة على قانون الدين العام الجديد، األمر الذي 2017)تشرين األول( 

 م لسد العجوزات في الموازنة العامة.اضطر الحكومة إلى السحب من أصول صندوق االحتياطي العا

 فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات

وفيما يتعلّق بالميزان الخارجي، تتوقع البعثة تراجع فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات 

في ظل تراجع الصادرات  2019من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %8.5الكويت ليصل إلى نحو 

 لواردات.النفطية وارتفاع ا

وأشار الصندوق إلى األداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت 

في سبتمبر )أيلول( الماضي، وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة على المدى  %17.6نحو 

مستويات القصير. وسّجل معدل صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات المحددة، 

 من إجمالي محفظة القروض، مما يعكس تحسن جودة األصول لدى البنوك. %1.2منخفضة بلغت نحو 

، وتراجع صافي %229كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 

 الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على اإلقراض المصرفي وتكلفة األموال. هذا،

وتتوقع البعثة أن يتسارع نمو حجم االئتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس األموال ووفرة السيولة 

 المصرفية.

 2018وفيما يتعلّق بالسياسة النقدية، أشارت البعثة إلى قرار بنك الكويت المركزي في أواخر عام 

ي المواتية، مما أثمر تسارعا فبزيادة سقف القروض الشخصية الذي اتخذه في ضوء الظروف النقدية 

 نمو االئتمان المصرفي.

وأشاد الصندوق بدور بنك الكويت المركزي في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية 

عالية للحفاظ على جاذبية الدينار ودعم اإلقراض الموّجه لالقتصاد. وبالرغم من رفع االحتياطي 

، إالّ أن المركزي الكويتي أبقى أسعار 2018على الدوالر في عام الفيدرالي األميركي أسعار الفائدة 

، ورفع فقط سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء 2018باستثناء مارس )آذار(  -الفائدة دون تغيير 

 "الريبو".
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وأشارت البعثة إلى أن بنك الكويت المركزي خالف قرارين لالحتياطي الفيدرالي األميركي 

، وجاراه في تخفيضه الثالث ألسعار الفائدة في 2019ر الفائدة على الدوالر خالل عام بتخفيض أسعا

 أكتوبر )تشرين األول( الماضي.

 ربط سعر صرف الدينار بسلة عمالت سياسة "مالئمة"

على صعيد سياسة سعر الصرف، اعتبرت البعثة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة "غير معلنة" 

ئمة لالقتصاد الكويتي، وقد قدمت دعامة فّعالة ومرونة نسبية لسعر الصرف من العمالت هي سياسة مال

 خالل فترة قوة الدوالر األميركي.

وأشاد الصندوق بسياسات بنك الكويت المركزي الرقابية "الحصيفة" في التنظيم واإلشراف، التي 

 كزي إلجراء دراسةأسهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي. وتدعم البعثة خطط البنك المر

شاملة ألدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في تعزيز مرونة القطاع المالي، ومنع تراكم المخاطر 

النظامية، وتحقيق التوازن بعناية بين أهداف االستقرار المالي والنمو االقتصادي. وتدعم البعثة أيضا 

 يز اإلشراف القائم على المخاطر.الجهود الحالية لتعزيز األطر اإلشرافية والتنظيمية وتعز

ورحبت البعثة بالتقدم في سبيل إنشاء هيئة شرعية مركزية في البنك المركزي، والذي من شأنه 

 تقليل المخاطر الناجمة عن االختالف في االجتهادات الفقهية لدى البنوك اإلسالمية.

واجهة التحديات القائمة على وذكر الصندوق أن التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لم

المدى القريب محدودة، حيث تُرّكز الحكومة على اإلجراءات المتاحة لها والتي ال تتطلب تغييرات 

تشريعية. وقد حددت لذلك مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة، وتشمل سد الثغرات في 

 إلنفاق الرأسمالي، والحدّ من الهدر في اإلنفاقبرامج الدعوم والتحويالت االجتماعية المختلفة، وترشيد ا

 العام من خالل تحسين المشتريات.

وفيما يتعلق باإليرادات العامة، أشارت البعثة إلى أن الحكومة الكويتية تخطط لزيادة اإليرادات 

ـرة تغير النفطية من خالل إدخال الضريبة االنتقائية على التبغ والمشروبات السكرية المخطط لها منذ ف

 طويلة، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وتعزيز تحصيل اإليرادات العامة.

https://www.independentarabia.com/node/89801/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-18 

https://www.independentarabia.com/node/89801/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-18
https://www.independentarabia.com/node/89801/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-18
https://www.independentarabia.com/node/89801/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-18
https://www.independentarabia.com/node/89801/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-18
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 2020موديز": خفض الفائدة وزخم النمو يقفزان بربحية البنوك المصرية في " - 14

 الوكالة حذرت من تفاقم الديون السيادية والبطالة بين الشباب كأكثر مخاطر يتعرض لها االقتصاد

 15:00 2020يناير  24الجمعة   اندبندنت عربية  

يتوقع نمو ربحية البنوك المصرية بمعدالت جيدة في ظل التراجع الحاد في معدالت الفائدة 

 (.)أ.ف.ب

رتها المستقبلية المستقرة للقطاع أكدت وكالة التصنيف االئتماني العالمية "موديز" على نظ

المصرفي المصري، حيث أرجعت ذلك إلى زخم نمو الناتج المحلي في البالد، والذي تتوقع أن يصل 

في العام الحالي. كما عززت هذه النظرة مستويات السيولة العالية ومبادرات التمويل  % 5.8إلى 

من مع خفض أسعار الفائدة التي تدعم بدورها الحكومية لقطاعات ضخمة مثل الصناعة والسياحة، بالتزا

 نمو االئتمان وتنشيط االقتصاد.

وفي المقابل، أكد التقرير الصادر عن "موديز" أن العوامل السابقة وإن كانت تصّب في اتجاه نمو 

أرباح البنوك المصرية، إال أن عوامل سلبية قد تمثل رياحا عكسية لذلك النمو، تتمثل في ارتفاع 

المفروضة عليها إلى جانب الضغط على هامش اإليرادات بسبب خفض معدالت الفائدة، في  الضرائب

 ظل استمرار مخاطر العقبات البيروقراطية والتوترات الجيوسياسية واألمنية داخليا وفي المنطقة.

 وتوقع التقرير استقرار هيكل القطاع المصرفي خالل الفترة المقبلة في ظل سيطرة البنوك الحكومية

على حصص سوقية كبيرة، حيث يستحوذ البنك األهلي وبنك مصر على حصص سوقية تصل إلى 

 5بنكا و 33على التوالي، أي تتخطى نصف الحصة السوقية للقطاع، الذي يتضمن  %18و 29%

 فروع لبنوك أجنبية.

أضعاف  10وأشار التقرير إلى أن قانون البنوك الجديد الذي يفرض رفع الحد األدنى لرأس المال 

مليون دوالر(، سيكون أكثر العوامل تأثيراً في رسم  317مليارات جنيه )نحو  5من مستواه الحالي إلى 

 هيكل القطاع خالل الفترة المقبلة.

 األرباح ستنمو بمعدل أكبر

أكبر من السنة  2020وتوقع التقرير أن يكون معدل نمو الربحية للبنوك المصرية في العام 

ك إلى تأثر الفترة السابقة بعوامل ضغط، أبرزها االرتفاع الكبير للفائدة على الودائع، الماضية. وأرجع ذل

 ما زاد من مستويات السيولة لدى البنوك. % 20والذي وصل إلى 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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في المقابل، هناك ضغط آخر عاشته البنوك في الفترة السابقة جاء من ارتفاع تكلفة الفوائد، حيث 

دة على القروض، وبالتالي تراجع في أنشطة االئتمان الذي انعكس بدوره أدى ذلك إلى زيادة معدل الفائ

 على نمو األرباح، وبخاصة لدى البنوك الحكومية.

أن تنمو الربحية بمعدالت جيدة في ظل التراجع الحاد في معدالت الفائدة  2020ويتوقع خالل العام 

 إلى الزخم الذي تشهده المشروعات التي أدت إلى تنشيط االئتمان وخفض تكلفة الفوائد، باإلضافة

 الحكومية العمالقة.

 االقتصاد سيصبح أكثر تنوعاً 

" مدعومة بتنوع A3وذكرت وكالة "موديز" أن قوة االقتصاد المصري وصلت إلى مستوى "

االقتصاد وتحسين القدرة التنافسية السعرية. كما أن تعويم الجنية المصري وتطوير حقل "ظهر" للغاز 

النشاط االستثماري في قطاعات الطاقة وغير الطاقة. وأشارت إلى أن االقتصاد سيصبح أكثر يدعم 

تنوعا مع توقع زيادة إيرادات الدولة من العمالت األجنبية في ظل اكتشافات الغاز وتصدير إنتاج الحقل، 

 باإلضافة إلى توقع تدفق المزيد من االستثمارات األجنبية.

نتيجة لتطبيق بعض  2021بحلول عام  %6مو يزداد وسيصل إلى وترى "موديز" أن زخم الن

التشريعات وتعديل قوانين االستثمار وتحسين آلية تخصيص األراضي، األمر الذي من شأنه خفض 

، علما بأنه أدنى مستوى له منذ عقود 2019في يونيو )حزيران(  %7.5معدل البطالة الذي وصل إلى 

 عدة.

عوامل ستوفر درجة من القدرة على امتصاص الصدمات االقتصادية واعتبرت "موديز" أن هذه ال

ومواجهة التحديات التي تشمل النمو السكاني السريع وارتفاع معدالت البطالة، بخاصة بين الشباب، 

التي من الممكن أن تشكل خطرا على االستقرار االجتماعي وانعكاسها على تحسين تصنيفات القدرة 

 التنافسية للبالد.

 ر سياسات "المركزي"تأثي

"، ويعتمد هذا التصنيف على Bوصنفت وكالة موديز القوة المؤسسية لمصر عند تصنيف "

من بين الدول التي صنفتها ضمن  21مؤشرات الحوكمة العالمية كنقطة انطالق. واحتلت مصر المرتبة 

تطبيق القانون وذلك لقوة  %31في السيطرة على الفساد، وبنسبة  %26فئة الفعالية الحكومية وبنسبة 

 .2018خالل العام 

ويعكس هذا التقييم اإلصالحات االقتصادية والمالية والنقدية على مدار السنوات الثالث الماضية 

 منذ بدء التعويم.
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 مخاطر البطالة والديون

وأشار التقرير إلى أن البطالة والديون تعد أكثر المخاطر تهديدا لنمو االقتصاد المصري، حيث 

مدفوع بتقييم المخاطر السياسية والسيولة الحكومية، إذ  BA"موديز" إن تصنيفها للمخاطر عند قالت 

أكدت أن انعكاس اإلصالح االقتصادي والتدابير الحكومية لتوزيع العائدات القوية وتوفير فرص عمل 

 لعدد كبير من األفراد سوف يقلل من المخاطر.

 %40إلى  %30بقى الديون المطلوب سدادها في حدود وفيما يتعلق بمخاطر السيولة الحكومية ست

 من الناتج المحلي اإلجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وبالنسبة إلى المخاطر الخارجية، فأكدت الوكالة أنها ضعيفة في ظل عجز الحساب الجاري الذي 

خالل تدفق االستثمارات من الناتج المحلي اإلجمالي، وسيتم تغطتية من  %2.5إلى  %2يتراوح بين 

دعم الموقف الخارجي، باإلضافة إلى  2019األجنبية، كما أن استئناف تصدير الغاز الطبيعي في عام 

 زيادة االحتياطي األجنبي لمصر.

 االقتراض ليس سهالً 

وعلى الرغم من تراجع مستويات المديونية لدى الشركات واألفراد، فإن شروط االئتمان من البنوك 

، وأرجعت ذلك إلى عدم وجود 2-على قرض تبقى صعبة، حيث صنفتها "موديز" عند  والحصول

  قاعدة بيانات مالية حديثة ومدققة، بخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

من إجمالي الودائع،  %69ويعتمد القطاع المصرفي المصري على ودائع القطاع العائلي الذي يمثل 

وتعتمد الودائع بشكل كبير على تحويالت العاملين بالخارج  ألصول. تقريبا من حجم ا %71والتي تمثل 

 مليار دوالر في العام الماضي. 25.2التي وصلت إلى 

https://www.independentarabia.com/node/88981/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-

%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-

%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-2020 
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

هذا ما فعله الحصار والحرب االقتصادية ببلدنا وهذا ما ”..الشعب” الحكومة تفرد أوراقها أمام  - 15

 ..فعلناه للمواجهة

  

 :رئيس مجلس الوزراء

العمل مستمر لدعم صناعة إحالل بدائل المستوردات وتوفير المواد األولية الالزمة للصناعة 

 إلى أسواق الدول المجاورةومكافحة تهريب المواد المحلية الصنع 

ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على األداء الحكومي وبشكل يكاد 

يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم 

 األساسية وهذا ما يفسر سر األولويات الحكومية المتبدلة

دأت الحكومة بإقامة العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة تم تصعيد الحرب االقتصادية عندما ب

 ولجؤوا إلى حرب إعالمية قذرة والمضاربة ما أثر سلبا على الليرة

توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل اإليجابي، والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية 

بطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق األساسية المدعومة باستخدام ال

 .لضبط األسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغالل

الجزء األكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء االقتصاد الوطني وفق 

 .متطلبات ومصالح وطنية

لحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في ما عملت ا

جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحّدة الضغوط االقتصادية التي يواجهها بلدنا 

 اليوم

 :الخبيرالسوري

ني، ر التشريعي الثاعقد مجلس الشعب اليوم جلسته األولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدو

برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، و بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس 

 .والوزراء

وفي كلمة له أكد المهندس خميس أنه في ظل االنتصارات الكبرى التي حققتها قواتنا المسلحة 

دت واسعة من اإلرهاب عم الباسلة وحلفاؤنا األوفياء خالل العامين األخيرين وتمثلت بتحرير مساحات

قوى العدوان إلى تصعيد حربها على بلدنا عبر تحريكها لجبهات عدة كان أبرزها االحتالل التركي 
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لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار االقتصادي المفروض على سورية وذلك بالتزامن مع 

ات الداخلية في عدد من الدول قرار اإلدارة األمريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم االضطراب

 .المجاورة

ولفت المهندس خميس إلى أن كل ذلك أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية كانت غايتها األولى 

تأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة 

تأمين السلع والمواد المستوردة وال سيما  استقرار دامت ألكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة

المشتقات النفطية والمواد الغذائية األمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة 

تنفيذ بعض الخطط والبرامج االقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي االقتصادي 

سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات وخاصة أن عودة مناطق واسعة إلى 

 .الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصال إلى كل قرية وحي

وبين المهندس خميس أن ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات 

شكل كبير في التخفيف من حجم وحّدة الضغوط إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم ب

االقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم، مشيراً إلى أن الدولة أمنت االستقرار ألكثر من أربعة ماليين 

مهجر في ظل العقوبات االقتصادية، وهذا يمثل رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على توفير 

 .بمتطلبات مواطنيها مهما اشتدت الحر

وأوضح المهندس خميس أن ما يواجهه المواطن حاليا من زيادة في األسعار ومحدودية في الدخل 

وصعوبة في توفير بعض السلع يمثل معاناة كبيرة، تعمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة 

ناة اعلى معالجتها والتخفيف منها وفق خطوات عدة يحمل بعضها طابعاً إسعافياً هدفه تخفيف مع

 .المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة

مبيناً أن من أهم تلك اإلجراءات هو توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل اإليجابي، والبدء  

قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية األساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود 

اشر في السوق لضبط األسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي المستمرة للتدخل المب

 .احتكار أو استغالل

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجزء األكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات 

ضية اإعادة بناء االقتصاد الوطني وفق متطلبات ومصالح وطنية حيث ركزت الحكومة في الفترة الم

اهتمامها على موضوعات كثيرة تدخل جميعها في دائرة تنمية الموارد الوطنية واستثمار اإلمكانيات 

والطاقات المحلية بأفضل ما يمكن إلى جانب ترشيد اإلنفاق ومكافحة الهدر مبينا أن الحكومة تابعت 
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سنوات طويلة في معظم اهتمامها المباشر بالمشروعات التنموية المقرة حديثا أو تلك المتوقفة منذ 

المحافظات وتم وضع بعضها في الخدمة واالستثمار والبعض اآلخر ال يزال قيد البناء واإلنجاز 

وباعتبار التنفيذ هو األهم فإن األولوية الحكومية تبقى في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري إقرارها 

 .ارية المشكلة لمتابعة أوضاع كل محافظةوتقييم نتائج ما وصلت إليه وهي مهمة أنيطت باللجان الوز

وأشار المهندس خميس إلى أن ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على 

األداء الحكومي وبشكل يكاد يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة 

سر األولويات الحكومية المتبدلة بين يوم وآخر دون أن  المواطنين واحتياجاتهم األساسية وهذا ما يفسر

 .يعني ذلك إلغاء أو شطب أي ملف من أجندة العمل الحكومي

لم نتذرع بالحرب ولن نفعل ذلك بل عملنا على استثمار مواردنا بالشكل ” وقال المهندس خميس 

د محدودة بفعل الحرب ولم األمثل لتأمين المتطلبات الخدمية واستمرار مؤسسات الدولة وهذه الموار

نلجأ إلى القروض الخارجية وأمام فاتورة االحتياجات من النفط والقمح واألدوية ومتطلبات قواتنا 

المسلحة من الطبيعي أال تحافظ الليرة على قيمتها واقتصادنا لم يشهد اليوم حتى اآلن فترة استقرار 

 .“ بفعل الحرب االقتصادية التي تتصدى لها سورية

ما يخص الليرة السورية أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه عندما بدأت الحكومة بإقامة العديد وفي

من المشاريع المتوسطة والصغيرة تم تصعيد الحرب االقتصادية ولجؤوا إلى حرب إعالمية قذرة 

والمضاربة ما أثر سلبا على الليرة مؤكدا أن السياسات التي يتبعها مصرف سورية المركزي تنطلق 

المتغيرات التي تفرضها الحرب وتستهدف بالدرجة األولى دعم عملية اإلنتاج بكافة مفاصلها  من

 .التنموية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من القرارات االقتصادية الهامة تجري دراستها من 

تعرض التي ت قبل اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة ومحاربة حاالت المضاربة

لها بالتوازي مع دعم اإلنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المواد األساسية للمواطنين 

باألسعار والجودة المناسبة مشيرا إلى أنه سيتم توسيع قائمة المواد المدعومة في صاالت السورية 

دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية للتجارة خالل األيام القادمة لتشمل مواد جديدة والعمل مستمر على 

 .الستيراد هذه المواد

واعتبر المهندس خميس أن االقتصاد السوري ورغم التحديات استطاع الصمود طيلة سنوات 

/ مليار ليرة أصبحت 1100الحرب وبلغة األرقام تبلغ كتلة رواتب العاملين التي تؤمنها الدولة سنويا /

/مليار ليرة الستالم 300م خالل العام الماضي دفع ما يقارب // مليار ليرة وت1600بعد الزيادة /
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/ مليار 400محصول القمح من الفالحين وألفي مليار سنويا لتوفير احتياجاتنا من المشتقات النفطية و/

لدعم قطاعي التربية والتعليم الفتا إلى أن األيام القادمة ستشهد جهودا مكثفة الستثمار مواردنا المحلية 

األمثل وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتعزيز العملية اإلنتاجية وترسيخ مبدأ بالشكل 

 .االعتماد على الذات خصوصا في القطاعين الزراعي والصناعي

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خالل السنوات 

ه اإليجابية على معالجة كثير من الملفات االقتصادية والخدمية بما الماضية األمر الذي انعكست نتائج

يخدم مصالح المواطنين ويلبي طموحاتهم معربا عن ثقته بأن سورية وكما تمكنت من تجاوز ماحيك 

لها سابقا من مؤامرات وما فرض عليها من حصار وعقوبات غير مشروعة ستتمكن بفضل حكمة 

سد من تجاوز الحرب الحالية وتحقيق انتصار ستكون له آثاره على العالم وقيادة السيد الرئيس بشار األ

 .أجمع

وفي رده على مداخالت أعضاء مجلس الشعب بين المهندس خميس أنَّه سيجري خالل الفترات 

القادمة توسيع المناطق الصناعية في كافة المحافظات بعد أن تم االكتتاب بالكامل على المناطق 

ف منع االنتشار العشوائي لألنشطة الصناعية والذي من شأنه التأثير سلبا على ذلك بهد  الصناعية

النشاط الزراعي وهناك دراسات إلقامة مناطق صناعية جديدة في األماكن التي ال تصلح للزراعة ومن 

 المتوقع أن تشهد الحركة الصناعية في الساحل خالل الفترة القادمة نشاطا ملحوظا، مشيرا إلى أن العمل

مستمر لدعم صناعة إحالل بدائل المستوردات وتوفير المواد األولية الالزمة للصناعة ومكافحة تهريب 

المواد المحلية الصنع إلى أسواق الدول المجاورة والعمل على إصدار قانون االستثمار الذي من شأنه 

 .العتماد على الذاتتشجيع االستثمارات خالل مرحلة إعادة اإلعمار وكل ذلك في إطار تحقيق مبدأ ا

وفيما يتعلق بالمرسومين التشريعيين المتعلقين بحماية الليرة السورية، أكد المهندس خميس أنه سيتم 

تطبيقهما بشكل دقيق دون تهاون أو ظلم بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على قيمة 

حيث جرت خالل الفترة األخيرة لقاءات  العملة الوطنية وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين،

حكومية مكثفة مع المختصين وممثلي القطاع الخاص إلشراكهم في الخطوات المتخذة للمحافظة على 

استقرار سعر الصرف، الفتا إلى أن مصرف سورية المركزي سينتهي خالل األشهر الستة القادمة من 

فة إلى استكمال إجراءات تطبيقه في الوزارات تطبيق الدفع اإللكتروني على المعامالت العامة إضا

وتطبيق الدفع اإللكتروني من شأنه على المدى الطويل المساهمة في توظيف هذه الوفورات المحققة 

 .في خدمة عملية التنمية
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وأشار المهندس خميس إلى األهمية االقتصادية لتمويل المشاريع االستثمارية العامة من خالل 

هذه المشاريع باإلطار الصحيح الذي يضمن تنفيذها خالل المدد   ي من شأنه وضعسندات الخزينة والذ

الزمنية المحددة، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاريع االستثمارية التابعة للوحدات اإلدارية في كافة 

عام لالمحافظات ووضع آلية المتابعة المناسبة لها، الفتا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستركز خالل ا

الجاري على المشاريع اإلنتاجية ومشاريع الخدمات وتوفير الدعم المفتوح للقطاعين الزراعي 

والصناعي وإعادة تدوير عجلة اإلنتاج وإدارة نقص الموارد الذي تفرضه الحرب في االستمرار في 

 .توفير مقومات صمود الدولة السورية

رئيس مجلس الوزراء أن مصرف سورية وفيما يخص توفير المواد األساسية للمواطنين أكد 

ها إلى بشرط أن يتم بيع قسم من  المركزي على استعداد لدعم كافة مستوردي السلع الغذائية الرئيسية

صاالت السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات بهدف توفير احتياجات المواطنين من هذه السلع 

ستكمال إجراءات سياسة الدعم التي تنتهجها السورية باألسعار المدعومة، وتم تحديد مدة ثالثة أشهر ال

 .للتجارة للمواطنين بحيث تكون أكثر شمولية وتراعي تخفيف األعباء المعيشية التي فرضتها الحرب

http://syrianexpert.net/?p=44637 

 

 (64)حديث األربعاء االقتصادي رقم  - 16

 االقتصاد الحديث

لم يعد علم االقتصاد بمفاهيمه ونظرياته ومدارسه المختلفة علم يعتمد بصورة أساسية على موائمة 

الحاجات غير المحدودة مع اإلمكانيات المتاحة ولم يعد يركز على تحقيق التوازنات االقتصادية رغم 

دية متنوعة تتداخل فيها عناصر أهميتها بل أصبح علم يعتمد على أفكار مستجدة وتجارب اقتصا

مستحدثة في عالم جديد يطلق عليه اليوم عالم الثورة الصناعية الرابعة فمضاعف االستثمار لم يعد 

المحدد األساسي لمعدالت النمو االقتصادي مع دخول عناصر التقانة وريادة األعمال بشكل مستجد 

 .(التنظيم -العمالة -ليدية )األرضوأكبر من عنصر رأس المال وعوامل اإلنتاج األخرى التق

وهناك مجموعة من االقتصاديين بدأو بخلط األوراق بين المدارس النيوكالسيكية والنيوكينزية 

إلنتاج نظريات اقتصادية حديثة تحاول تفسير األزمات االقتصادية العالمية المفاجئة وتفسير ازدواجية 

ار إلى استثمارات وعالقة سعر الصرف بالتضخم تواجد التضخم مع الركود وتفسير عدم تحول االدخ

 .وعالقة الطلب الكلي بالعرض الكلي

http://syrianexpert.net/?p=44637
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وجود التوازن االقتصادي أفضل من تحقيقه وما هو الثمن المطلوب لهذا   وأصبح التساؤل هل عدم

التوازن وهل الحفاظ على سعر صرف ثابت ومستقر أفضل أم أن التعويم هو الحل وما هو الثمن في 

وال وفي عالم أكثر انفتاحاً في التجارة الخارجية لم تّعد الميزات المطلقة والنسبية وحتى جميع األح

 .التنافسية أمراً أساسياً لتحقيق اختراق النمو والوصول إلى حدود عالية من التنمية

كما أن أسعار الفائدة لم تعد المحدد األساسي لقرارات االدخار واالستثمار في ظل قوة المخاطر 

 .تقبليةالمس

لقد أكدت التجارب االقتصادية لبلدان عديدة في العالم والتي تضاعف ناتجها المحلي بشكل سريع 

وهائل وأدخلت تلك البلدان ضمن منظومة البلدان الصناعية المتطورة في فترة قصيرة من الزمن أن 

ميع حت في متناول الجاالقتصاد التقليدي لم يعد قادراً على مواكبة ما يحدث عالمياً فالمعلومات أصب

 .ولم تعد شيئاً نادراً ذا قيمة وأصبح استثمار المعلومة أهم من امتالكها أصالً 

وإال كيف نفسر ما يحدث من تغير في ترتيب دول العالم اقتصادياً وبعضها ال يملك من المواد إال 

 .ة عاليةالعالم بتنافسي القليل وال يملك من وفورات الحجم الكبير ما يجعل سلعها وخدماتها تغزو أسواق

إنها التقانة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي وريادة األعمال التي جعلت من معادلة النمو تعتمد على 

عنصر عامل االستغالل والكفاءة أكثر من رأس المال المستثمر. إنه االقتصاد الدائري واالقتصاد 

 .المعرفي واقتصاد السعادة والثورة الصناعية الرابعة

لقد أصبح التعليم وهو االستثمار البشري أحد أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي وبخاصة في 

مجتمع المعلومات حيث أصبحت هذه المعلومات والمعرفة واالتصال واالبتكار والرقمنة والبحث 

 .العلمي وصناعة المستقبل هي المحرك األساسي للنمو االقتصادي في االقتصاد الجديد

دول اقتصادياً وعلمياً إنما يتوقف اليوم على مدى تطور التعليم في أربعة مجاالت إن ارتقاء ال

 وتكنولوجيا SCIENCE وهي اختصار لكلمات علوم STEM مترابطة يطلق عليها

TECHNILOGY وهندسة ENGINEERING ورياضيات MATHEMATICS  وهذا ما

ي والموارد البشرية الالزمة لالقتصاد يحدد نوعية بعض المدخالت األساسية لتطوير رأس المال الفكر

القائم على المعرفة فالتعليم الحديث والمتميز هو الذي يسهم في إرساء دعائم األنشطة االقتصادية الخالقة 

للثروة وتطويرها بشكل مطرد ويقصد بذلك تحديداً التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المواد وتكنولوجيا 

 .ولوجيا فائقة الصغر )النانو( والتي تمثل اليوم جوهر االقتصاد الحديثاالتصاالت والمعلومات والتكن

ما يهمنا عند الحديث عن االقتصاد السوري أهمية وضرورة االتجاه بصورة ممنهجة البتكار 

الطرق الكفيلة الستخدام أدوات االقتصاد المعرفي الحديث وبخاصة أن فرصة إعادة االعمار وتحديث 
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و فرصة ذهبية النتهاج ما يعظم القيم المضافة للقطاعات االقتصادية األساسية االقتصاد السوري تبد

والولوج بها إلى عالم رحب من التقانات والريادة واالبتكار وهو ليس بحديث نظري مجرد بل نجحت 

به دول عديدة كانت اضعف اقتصادياً من سورية وأقل نمواً وأقل موارداً ومحركات ذاتية للنمو فهل 

 .دخول عصر االقتصاد الحديث بإمكانيات الفرد السوري الخالقة نستطيع

 العيادة االقتصادية السورية -  كتبه: د. عامر خربوطلي .22/1/2020دمشق في 

 

 14مادة مدروسة ضمن مشروع إحالل بدائل المستوردات..وزير االقتصاد يكشف عن   67 - 17

 ..ار الفائدة المدعومةبرنامجا استهدافيا لمشاريع متعددة تستفيد من أسع

 :الخبير السوري 

أكد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أنه من خالل السياسات الداعمة أصبحت 

 .مادة مدروسة ضمن مشروع إحالل بدائل المستوردات 67هناك 

استهدافيا لمشاريع برنامجا  14ولفت الوزير الخليل إلى أنه سيتم دعم القروض اإلنتاجية حيث هناك 

متعددة منها إنتاج الخيوط بحيث تستفيد من أسعار الفائدة وبالتالي تخفيف التكاليف المادية على أصحاب 

المشاريع وتحقيق جدوى اقتصادية الفتا إلى أن تركيز الوزارة حاليا على تعزيز التعاون مع الدول 

واجهة الحصار االقتصادي واإلجراءات الصديقة لتعزيز صمود الشعب السوري واالقتصاد الوطني لم

 .القسرية أحادية الجانب مؤكدا أنه ال يوجد نقصان في أي مواد أساسية في األسواق

وأشار إلى العمل على نفاذ الصادرات السورية إلى الدول الصديقة وتم العام الماضي تشميل سورية 

المنتجات السورية الدخول إلى في نظام األفضليات الخاص بدول االتحاد االوراسي حيث تستطيع 

الممر “بالمئة كما سيكون هناك توقيع برتوكول  25العديد من الدول مع حسومات جمركية تصل إلى 

مع الجانب الروسي في المجال الجمركي الذي يخفض من الزمن والتكلفة بالنسبة للمنتجات ” األخضر

 .السورية المصدرة إلى األسواق الروسية

يل إلى توقيع االتفاق االستراتيجي طويل األمد مع إيران واتفاقيات جرت مع ولفت الوزير الخل

مجموعة من الدول على مستوى الحصول على إعفاءات جمركية أو إحداث بيوتات تجارية للمنتجات 

 .السورية في تلك الدول وهي تجربة جديدة
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ط العمل على تبسيوفي معرض رده على تساؤالت أعضاء مجلس الشعب، بين الوزير الخليل أن 

اإلجراءات واختصارها مستمر مشيرا إلى أن استيراد أي مادة يتم عبر صك تسعيري يصدر عن 

 .وزارة التجارة الداخلية في حين أن مديرية الجمارك تقوم بالتحقق من األسعار

 ولفت وزير االقتصاد إلى ضرورة استعادة النشاط بالمناطق الحرة عبر منحها المزيد من المزايا

وإلى أنه يجري العمل إلعادة تأهيل المنطقة الحرة بحلب التي تعرضت للدمار بسبب اإلرهاب مبينا 

أنه تم وضع نظام أساسي أكثر فعالية لعمل مجالس األعمال وهناك تعاون مع وزارة الخارجية 

 .والمغتربين لتفعيل دور المغتربين السوريين

ألف منشأة عادت للعمل  83يبدأ قريبا باإلنتاج وهناك وأشار الوزير الخليل إلى أن معمل الخميرة س

 .بالمئة مؤكدا أنه ال يوجد استيراد ألي مادة كمالية مشددا على ضرورة مكافحة التهريب 64بنسبة 

هذا و ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي 

 .رئيس المجلس أداء وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية وعملهاالثاني برئاسة حموده صباغ 

وطالب عدد من أعضاء المجلس بأن ترتكز االستراتيجية االقتصادية على بناء الثقة واعتماد آلية 

جديدة تتالءم مع الظروف الحالية واعتماد إجراءات مبتكرة والعمل بذهنية جديدة تتناسب مع ما تمر 

ى أن القرارات الصادرة لتبسيط اإلجراءات كثيرا ما تكون على أرض الواقع أكثر به البالد مشيرين إل

 .تعقيدا

وطالب عدد من األعضاء بتطبيق عملية األتمتة واستخدام الفواتير بدءا من المستورد إلى التاجر 

 .واالستعالم عن أسعار المواد المستوردة من المصدر قبل استيرادها وإيقاف استيراد الكماليات

ودعا عدد من األعضاء إلى تقديم دعم أكبر لقطاع التصدير والمصدرين ومنظومة الشحن وتخفيف 

اإلجراءات بما يتعلق بالحاصلين على إجازة االستيراد حديثا وتحقيق المساواة بين الجميع ودعم مشروع 

 جارية معإحالل بدائل المستوردات وتفعيل الذراع التجاري الخارجي من مجالس أعمال وملحقيات ت

الدول الصديقة ودعم اإلنتاج وتأمين المواد األولية بأسعار مناسبة للصناعيين وتفعيل المناطق الحرة 

 .وكذلك تأهيل المنطقة الحرة بحلب وتهيئة البيئة القانونية تمهيدا النطالق عملية إعادة اإلعمار

التصدير وتحديد وسائل وأشار عدد من األعضاء إلى أهمية إجراء مراجعة آلليات االستيراد و

النهوض بالقطاع العام ودمج القطاع الخاص بعملية اإلنتاج مع حماية المواطن وتفعيل البعد االجتماعي 

في اقتصاد السوق ودعم القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

عملية إعادة اإلعمار وتشجيع حقيقي ووضع آلية جديدة لجذب األموال السورية المهاجرة للمساهمة في 

 .للمستثمرين



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                        الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

50 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

كما شددوا على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة تهريب اللحوم والمواشي وال سيما أغنام العواس 

والمواد األساسية المدعومة من الدولة والسماح للمزارعين الذين خسروا آلياتهم بسبب اعتداءات 

 .ن رسوم جمركيةالتنظيمات اإلرهابية بشراء آليات جديدة دو

http://syrianexpert.net/?p=44790 

 

ابحثوا عن ثقافة العمل والمبادرات في البلد ”..الفقر السوري” ال الحصار وال الدمار ..أسباب  - 18 

 ..”العصي على التجويع” 

 الخبير السوري –ناظم عيد   

 ”وفي السماء رزقكم وما توعدون” معظمنا في هذا الشرق قد فّسر اآلية الكريمة أغلب الظن أن 

 .”الرزق طرود ” أن تمطر السماء عليه  بشيء من المبالغة بانتظار 

والحقيقة أننا في هذا الشرق، وفي العالم العرب كما نحن السوريين، قد ابتلينا بخصلة الذرائعيّة 

رغم أّن القدرية ال تبتعد أبداً عن العقل..فقد قّدر هللا اإلنسان أي ”..قدريّةال” المرادفة التطبيقيّة لفكرة 

رفع من شأنه بالعقل، وقّدره أي مّكنه بالعقل أيضاً، وربما ال يختلف معنا عاقل في أن الرزق كامن في 

و هوهنا لسنا في وارد حديٍث فقهي أبداً، فال …العقل..من اكتشاف الفرص إلى المبادرة اللتقاطها

اختصاصنا وليس من شأننا، لكنه مدخالً ارتأيناه مناسباً للدخول في المقاربة التي نحاولها، وتتعلق 

ومن ثم إدارتها التي فشلنا بها على الصعيد  –التي هي رزق من هللا  –بالمبادرة واستثمار الموارد 

 .الفردي قبل الرسمي التنفيذي

ا المشهد االقتصادي السوري بما يحتضنه من موارد ولعلّه سؤال ملّح لدى كل من يعاين بانورام

طبيعيّة متنّوعة..لماذا ال تحظى سورية بالغنى على مستوى الناتج واإلنتاج اإلجمالي، بما يوازي غناها 

 بالموارد..أليست هي المصنّفة بأنها من أغنى دول اإلقليم بمواردها ؟؟

الظرف الصعب والعصيب، تنطلق من القناعة  بالفعل اآلن في هذا البلد تبدو ثمة مفارقات فّجرها

أي إن أُغلقت عليها الحدود، ففيها ”..سوريّة عصيّة على التجويع” القديمة التي كنا نزهو بها وهي أن 

من الخير ما يكفي لشعبها ويزيد.. إاّل أننا كدنا أن نجوع بسبب الحصار، وهذا هو السؤال..ما السبب 

 ير حديث الحرب والحصار؟؟الذي يمكن أن يسوقه أي محلل..غ

حالة إنتاجيّة  وبغيض إلى حدّ تحولنا إلى” لئيم“لقد فعلت الريعيّة وثقافة االستهالك فعلها فينا، بشكل 

جوفاء رخوة بل مائعة..ظهرت مالمحها أوالً في األرياف التي هجرت الزراعة، لدرجة أننا بتنا نألف 

التي بدت ثقيلة الظل في مجتمعات تنحدر بسرعة في  مشاهد القطط المنزلية والكالب، كبديل للماشية

http://syrianexpert.net/?p=44790
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منحدرات االستهالك، فكل شيء مستورد ..األسواق مفتوحة لالعبي االقتصاد الحاذقين، من أقاصي 

منّا، واستطاع تحويلنا إلى سوق ” مرمى حجر” الدنيا إلى أقاصيها، ال سيما التركي الذي كان على 

 .شره لما هّب ودّب من منتجاته

ح يطول ويطول، لكننا سنقف عن مقاربة بسيطة وسنترك خيال من يقرأ يسرح في الباقي، الشر

 –وليس كل سورية  –وهي بين هولندا البلد األوروبي الزراعي بالدرجة األول وبين سهل الغاب 

ا هألنه سهل نموذجي لمثل هذه المقارنة، كي ال يقول لنا قائل بأن المساحة التي اخترنا” الغاب“واخترنا 

 .تعتريها صحارى وجبال وصخور وووإلخ

مساحة هولندا قريبة من مساحة الغاب ..بل هناك أرقام تتحدث عن أن مساحة األخير تفوق مساحة 

بمعايير الناتج اإلجمالي وحّصة الفرد منه، رغم أن عدد سكانه ” ثري” ذلك البلد الموصوف بأنه 

 .مليون نسمة 18حوالي 

مليار دوالر في العام..وهو ثامن أكبر مصّدر في العالم بقيمة  826 الناتج اإلجمالي الهولندي

مليار دوالر، وهو أيضاً ثاني أكبر مصّدر زراعي في هذا العالم بعد الواليات  465صادرات بلغت 

 !!..ألف دوالر في العام 53المتحدة األميركية ..حّصة الفرد الهولندي من هذا الناتج 

منه وكاد  %30مالمح االقتصاد الهولندي، الذي تشكل الزراعة حوالي لن نستفيض في استعراض 

فيما نصنّف نحن في خانة  –معظمها صناعات زراعيّة  –يغرق أسواق العالم بمنتجاته المصنّعة 

 .المستوردين..بشهادة الماركات الشهيرة من األجبان والسمون التي كانت تغّص بها أسواقنا قبل الحصار

في إطالق التساؤالت عن أسباب هذه المفارقة..وسنختصر اإلجابات على كما لن نسترسل 

بكل  كان الفتاً أن العدد اإلجمالي لألبقار في سورية فقد ”..ثقافة العمل” التساؤالت المفترضة بكلمتين 

ألف رأس، وفق إحصاءات  400مليون بقرة قبيل الحرب وانخفض حالياً إلى  1محافظاتها حوالي 

 ..مليون رأس بقر 2ه ال توجد إحصاءات دقيقة..و في هولندا ما يزيد عن ارتجالية ألن

د شعب ض” غياب ثقافة العيب تعني  –مربيات أبقار في هولندا وممثالت أيضاً بذات الوقت  

 ..”الفقر

تحذيرات  ”بلد الفنانات والممثالت الجميالت الالتي تعج بهّن استوديوهات هوليود“تتلقى هولندا 

دولية إلنقاص أعداد ثروته الحيوانية بسبب عدم وجود مساحات تتسع لمخلّفات قطعان من منظمات 

األبقار..ونحن نتلقى تحذيرات خفيّة من الجوع والفقر وتخلخل أمننا الغذائي بسبب الحصار ..نحن 

 !!األغنياء لكننا الفقراء أيضاً ؟؟؟
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نيع اعي نُصنّف في ذيل قائمة بلدان التصوبعيداً عن هولندا ..تأتينا مفارقات أخرى، فنحن البلد الزر

يا أسبان” الزراعي في هذا العالم..ونحن من يصّدر منتجاته الزراعية خاماً بدالً من أن يصنّعها..مثالً 

كه بل ليس الستهال –أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم هي أكبر مستورد لزيت الزيتون السوري 

 .”سباني وليس سوريإلعادة تصديره مصنعاً ومعبأ بمنشأ أ

 !!وفي المحّصلة يبقى السؤال ..لماذا يتعالى الصراخ من مزاعم الجوع؟؟

كلمة السّر المفتاحية ألية انفراجه تنموية يمكن أن نحققها، وبدون المبادرات ” المبادرات” إنها 

 ؟؟ االتي قهرتنا و هللا وحده الذي يعلم إلى أين ستودي بن” ثقافة االستهالك” سنبقى أسيري 

لن نزيد..فما أوردناه كان حزمة دالالت تنطوي على تفاصيل كثيرة..ونعلم أن كثيرون لن يوافقوننا 

الرأي..وسيدفعون بسيل من الذرائع والمبررات، بل واالتهامات لهذه الجهة أو تلك..وسيكون الدليل 

دة ا سندخل في متاهة جديالقاطع على أن معظمنا ذرائعيون بالفطرة..ولعلها حالة جينيّة ال مكتسبة..هن

  http://syrianexpert.net/?p=44865  .ليس من الحكمة الدخول فيها

 

الرئيس األسد يترأس اجتماعاً حول مراحل تطبيق المشروع الوطني لإلصالح اإلداري وما تم  - 19

 إنجازه على هذا الصعيد

 :السوريالخبير  

ترأس السيد الرئيس بشار األسد اجتماعاً اليوم ضم المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء 

وعدداً من الوزراء حول مراحل تطبيق المشروع الوطني لإلصالح اإلداري وما تم إنجازه على هذا 

 .الصعيد

في  ة والذي سيتم عرضهفي بداية االجتماع تمت مناقشة النسخة النهائية لقانون إقرار الذمة المالي

مجلس الوزراء تمهيداً إلقراره لما لهذا القانون من أثر إيجابي في ترسيخ مبادئ النزاهة والمساواة 

 .والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والحد من الكسب غير المشروع وحماية المال العام

عرضاً عن نتائج العمل في المرحلة  وقدمت وزيرة التنمية اإلدارية الدكتورة سالم سفاف

التحضيرية لتطبيق المشروع الوطني لإلصالح اإلداري في وزارات اإلدارة المحلية والبيئة واألشغال 

العامة واإلسكان ووزارة المالية وخاصة في مجالي إدارة الموارد البشرية وتعديل البنية التنظيمية 

كشف عنها خالل التنفيذ وتحديد كيفية المعالجة الالحقة من والهياكل اإلدارية واإلشكاليات التي تم ال

 .خالل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارات الثالث

http://syrianexpert.net/?p=44865


  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                        الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ 

53 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

كما عرض وزيرا األشغال العامة واإلسكان المهندس سهيل عبد اللطيف واإلدارة المحلية والبيئة 

يمي الجديد لوزارتيهما والذي عالج مشاكل تضخم البنى اإلدارية المهندس حسين مخلوف الهيكل التنظ

الموجودة في الهياكل القديمة ونتائج التقييم الذي جرى للعاملين في اإلدارات المركزية وما سينتج عنه 

من دورات تأهيل وتدريب لرفع جودة وكفاءة العمل وتحقيق االستفادة األمثل من الموارد البشرية 

 .المتاحة

ه أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ثغرات البنية التنظيمية الحالية للوزارة بدور

واإلجراءات التي يتم العمل عليها لتصحيح هذه الثغرات ووضع الهيكل اإلداري األمثل لوزارة المالية 

 .والجهات التابعة لها

ة ح اإلداري في بقيووجه الرئيس األسد بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية لمشروع اإلصال

الوزارات وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها في الوزارات الثالث والعمل على عدد من 

النقاط األساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقق االستثمار األفضل للكوادر 

ومن هذه النقاط وضع معايير عادلة البشرية الموجودة في هذه الجهات والتي ستلتحق بها مستقبالً 

إلجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل 

الجهة العامة وتقليص عدد معاوني الوزراء بالتوازي مع تقليص البنى اإلدارية المتضخمة والسيما 

سسات وتزيد من اإلنفاق والهدر ومعالجة الخلل مديريات الدعم اإلداري والتي تؤدي إلى ترهل المؤ

 .في المالكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة

حضر االجتماع وزيرا الصحة والشؤون االجتماعية والعمل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون 

 http://syrianexpert.net/?p=44998 سانا…الدولي وأمين عام مجلس الوزراء

 

 !!!مفارقة صارخة..تاجر الذهب يشكو الجمود على إيقاع ضربات الجوع والبطالة والفقر ؟؟ - 20

 :الخبير السوري 

تشهد سوق الذهب جموداً في العمليات التجارية من بيع وشراء، تخفي خلفها مشكلة كبيرة تتعلق 

الذهب، التي تزود السوق بالمصوغات، والتي تعاني من شبه توقف  بالشق الصناعي الخاص بورش

لنشاطها منذ أشهر، بحسب ما أكده أصحاب ورش في دمشق، مبينين أن العديد من زمالئهم أغلقوا 

ورشهم، واختاروا السفر أو العمل بمهنة أخرى، وهذا المصير يبدو أنه سيكون بانتظار أغلب أصحاب 

 .الورش

http://syrianexpert.net/?p=44998
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عمل بشكل كبير سببا تعطل ال« البالة»تفاع األسعار وانتشار الذهب المستعمل وتحدثوا عن أن ار

في الورش، إذ أصبح الصائغ ينظف القطع المستعملة التي يشتريها، ومن ثم يعيد عرضها في الواجهة 

للبيع، ما يعني أن هذه الصناعة أصبحت مهددة باالنقراض في حال استمر الوضع على ما هو عليه 

ن بعض الورش التي لم تغلق تعمل على تسريح عمالها، أو تخفيض رواتبهم، والبعض مستمر حالياً، فإ

 .بتحمل تلك التكاليف إلى أن يتحسن الواقع

وأكد رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي بأن األسواق تشهد جموداً في البيع 

األسواق، إذ ينتظر الناس أن تثبت األسعار عند والشراء، وذلك نتيجة حالة االنتظار التي تخيّم على 

سعر محدد لتتمكن من الشراء والبيع وال تتعرض للخسارة في حال اشتروا بسعر مرتفع، ثم انخفضت 

 .األسعار بعدها

وبين جزماتي أن أغلبية ورشات صياغة الذهب في دمشق توقفت عن العمل، لكنها لم تغلق بشكل 

ذي تشهده األسواق، وعدم وجود طلب على المصاغ الذهبي من قبل محال نهائي، وذلك نتيجة الجمود ال

 .الصاغة

مع عدد من أصحاب محال بيع الذهب والصاغة في دمشق للوقوف على واقع « الوطن»وتواصلت 

األسواق، إذ بيّن البعض أن الجمود الذي تشهده األسواق هو نتيجة االرتفاع الكبير في األسعار المعلنة 

صاغة، والتي ال تزال تسعر وفق السعر الوسطي للدوالر، وإن كانت خفضت التسعير من جمعية ال

/، موضحين بأن تخفيض األسعار سوف يساعد في تحريك 4/ و/3قليالً بعد صدور المرسومين /

 .األسواق وتحسين المبيعات وتشغيل ورشات الذهب

السوق الموازي وذلك  وطالب صاغة آخرون برفع األسعار لتتوازى مع سعر صرف الدوالر في

والتي نتجت عن الفارق الكبير في األسعار بعد االرتفاع في سعر « وفق تعبيرهم»لتغطية خسارتهم 

الصرف للسوق الموازي، ولمنع تهريب الذهب إلى الخارج وبالذات إلى لبنان، معتبرين أن تخفيض 

 ا إلى أسواق لبنان حيثسعر الذهب سوف يشجع البعض على شراء كميات كبيرة من الذهب وتهريبه

 .األسعار فيها ستكون مرتفعة عن أسعار أسواقنا وهذا الفارق السعري يشجع على التهريب

رئيس الجمعية كان له رأي آخر، إذ أصر على إلغاء التسعير وفق السعر الوسطي للدوالر، منوهاً 

اً والمنطقي في األسواق حالي بأن هدف الجمعية أن تكون أسعار الذهب واقعية، مبيناً أن السعر المقبول

ألف ليرة سورية، حيث كانت األسعار  20وفق رؤية بعض الصاغة أن يعود سعر الذهب لحوالي الـ

مقبولة وحركة األسواق جيدة، موضحاً أن ارتفاع األسعار كان يلزم الصاغة برفع أجرة الصياغة 

 .لتغطي الضياع في المادة نتيجة عمليات الصياغة
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لتزام جميع الصاغة ومحالت بيع الذهب بالتسعيرة الرسمية المعلنة من جمعية وأكد جزماتي ا

الصاغة، وقد عممت الجمعية على كل الصاغة والمحال للتقيد بالتسعيرة الرسمية وعدم االلتفات 

لألسعار التي تنشرها بعض صفحات مواقع التواصل االجتماعي التي تقوم بنشر أسعار للذهب غير 

 .العب واإلضرار بالمواطنينواقعية بقصد الت

ألف ليرة سورية وعاد لالنخفاض أكثر من  46وكان الذهب قد وصل ألعلى سعر له بتاريخه وهو 

/، ومن ثم عاد لالرتفاع يوم أمس ليسجل غرام 4/ و/3آالف ليرة سورية منذ إصدار المرسومين / 9

أسعار األونصة الذهبية العالمية ألف ليرة سورية وذلك نتيجة ارتفاع  41/ سعراً بـ21الذهب عيار /

دوالراً، مسجلة  1582وفق تصريحات جزماتي حيث سجلت األونصة العالمية يوم أمس سعراً بـ

 http://syrianexpert.net/?p=44973 .دوالراً  30ارتفاعاً بحوالي 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 المركزي اإليراني يطلق ألول مرة عمليات السوق المفتوحة - 1 

 18-01-2020 سانا-طهران

أعلن محافظ البنك المركزي اإليراني عبد الناصر همتي عن إطالق عمليات السوق المفتوحة في 

 .تأسيسهإطار تنفيذ السياسة النقدية وذلك ألول مرة منذ 

عمليات السوق المفتوحة من أهم أدوات السياسة النقدية للبنوك “وقال همتي في تصريح اليوم إن 

المركزي اإليراني في السابق يدير تقليديا األساس النقدي والسيولة “مضيفا إن ” المركزية في العالم

ة عبر ات الخزانة الحكوميأما السوق المفتوحة فهي عمليات يقوم فيها البنك المركزي ببيع وشراء سند

 .”المصارف

وأكد همتي أن البنك المركزي اإليراني سينظم سعر العائد بين البنوك عبر بيع وشراء سندات 

الخزانة الحكومية لتحقيق أهداف التضخم المرسومة مبينا أن إطالق عمليات السوق المفتوحة في 

ا في عالقات المصارف المحلية مع البنك السياسة النقدية للبنك ستدشن اليوم وهي تشكل تحوال مهم

المركزي وتؤثر في السحب على المكشوف للبنوك ومديوناتها واإليداعات والعمليات بين المصارف 

 https://www.sana.sy/?p=1090555   .أو ما شابه

 

الرمال “السوق السورية ..مصنع الستثمار العمالق الصيني بموطئ قدم كبير في  - 2

 ..”الكوارتيزية

 :الخبير السوري

وصلت عمليات التفاوض إلى مراحلها النهائية بين المؤسسة العامة للجيولوجيا في حمص وشركة 

 .الصينية لتوقيع عقد إنشاء مصنع إلنتاج السيلكا في سورية” ساوي“

الثروة المعدنية، علي الرويشدي، فإن عمليات وبحسب مدير حمص للمؤسسة العامة للجيولوجيا و

التفاوض لتوقيع العقد وصلت لمراحلها النهائية مع الشركة الصينية التي ستقوم بإنشاء مصنع إلنتاج 

السيلكا من الرمال الكوارتيزية، وأن العقد قيد التصديق وسيبدأ التنفيذ خالل العام الجاري، فور االنتهاء 

 .من المعامالت

 السورية، ستصل الطاقة اإلنتاجية للمعمل إلى” الوطن“رويشدي، في تصريح لصحيفة وبحسب ال

 .مليون دوالر 67ألف طن سنويا وبقيمة إنتاجية تصل إلى 

 استيراد المادة  وأضاف الرويشدي: توقيع العقد سيجعل سوريا تستغني تماما عن    

https://www.sana.sy/?p=1090555
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قد ازداد العام ” ل الكوارتيزيةالرما“وأشار الرويشدي إلى أن إنتاج مؤسسة حمص من المادة 

ألف طن  16، وأن المؤسسة أنتجت 2018ألف طن، قياسا بعام  700ليصل إلى  %17الماضي بنسبة 

، بزيادة بلغت ثالثة أضعاف عن العام السابق، وبلغت كمية الغضار 2019من مادة الملح، في عام 

 http://syrianexpert.net/?p=44583  .ألف طن 50حوالي 

 

ليرة دون  700المركزي السوري يشتري الدوالر األمريكي من المواطنين والحائزين بسعر  - 3

 ..وثائق

 الخبير السوري 

أعلن مصرف سورية المركزي أنه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعمالت األجنبية بيع 

في المحافظات أي مبالغ بالدوالر األمريكي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر فروع المصرف حصراً 

 .ليرة سورية لكل دوالر أمريكي واحد 700الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 

وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن سعر الصرف سيتم تحديده يومياً من قبله 

صاً على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة حر“الفتاً إلى أن هذا القرار يأتي 

مشيراً إلى  ”القانونية والمالحقة القضائية أو لمحاوالت ابتزازهم من قبل المتالعبين في السوق السوداء

 .أن تحديد سعر صرف اليورو يتم وفقاً لنشرة تعادل صادرة عن المركزي

ع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق ودعا المصرف جميع المواطنين للتعامل م

 .السوداء أو االنجرار خلف المتالعبين بسعر صرف الليرة السورية

http://syrianexpert.net/?p=44679 

 

 2020خبير اقتصادي يتنبأ بكارثة ستحل بالدوالر في  - 4

 :السوريالخبير   

العام الماضي أعلى مستوى  من المعدن النفيس بلغت مشتريات البنوك المركزية حول العالم

طن، وقد اعتبر الكثيرون أن هذا التحول غير المسبوق، ليس إال حركة  374.1تاريخي، حيث بلغت 

 .لالبتعاد عن الدوالر

http://syrianexpert.net/?p=44583
http://syrianexpert.net/?p=44679
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المثير لالهتمام هو أن ليس جميع وقال إيغون فون غريرز الخبير في المعادن الثمينة، إن األمر 

البلدان تشتري المعدن النفيس، إذ تقوم البنوك المركزية الشرقية بشكل أساسي بتكديس الذهب، مشيرا 

 .إلى روسيا والصين وتركيا وبولندا وهنغاريا

تعرفان حقا ما سيحدث، إنهما تعلمان أن “ويرى الخبير، إن روسيا والصين هما الدولتان اللتان 

 .”لة األمريكية ستنهارالعم

ربما “ووفقا لفون غريرز فإن بكين لم تكشف عن احتياطياتها الحقيقية من الذهب، معلقا على ذلك: 

 .”ألف طن جمعتها خالل فترة طويلة من الزمن 20لديها 

روسيا والصين تعتقدان أن أيام الدوالر باتت معدودة، وأنا اتفق مع ذلك تماما، في “وأضاف، أن 

ا سيحدث هذا االنهيار،، أعتقد أن ذلك سيحدث هذا العام، سنراقب انهيار الدوالر وسيكون مرحلة م

 RT المصدر”.. ذلك خطيرا جدا على العالم وبالطبع على الواليات المتحدة

http://syrianexpert.net/?p=44795 

 

 ..للبيعسيارة حكوميّة   250 - 5

 :الخبير السوري 

سيارة لدى فروعها في دمشق  250أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد علني لبيع 

 .من شباط القادم 11والـ  4بين الـ 

وأوضحت المؤسسة في بيان أن السيارات المطروحة في المزاد متنوعة بين سياحية وحقلية 

مشيرة إلى أن الطلبات تقدم إلى لجنة المزاد بمكان المزايدة  وباصات وميكروباصات وشاحنات وغيرها

 .في كل فرع

ووفقا لدفتر الشروط الخاصة بالمزاد يحق لألشخاص الطبيعيين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر 

االشتراك كما يمكن لألشخاص االعتباريين أو من يمثلهم قانونا وبتوكيل رسمي الدخول في المزاد 

 .نين أو أكثر من األشخاص الطبيعيين االشتراك على آلية واحدة من اآلليات المستعملةويسمح الث

ودعت المؤسسة الراغبين باالطالع على مزيد من التفاصيل والحصول على دفتر الشروط الخاص 

بالمزاد الى مراجعة اإلدارة العامة للمؤسسة أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقع المؤسسة 

 http://syrianexpert.net/?p=44781 .االلكتروني

 

http://syrianexpert.net/?p=44795
http://syrianexpert.net/?p=44781
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  · ٢٠١٧أغسطس  ٢·  مفاهيم اقتصادية

شهرا يقاس بها األداء االقتصادي  12العام المالي أو السنة المالية هي فترة زمنية مكونة من  

للمؤسسات والشركات .. وتختلف بداية ونهاية السنة من دولة ألخرى ، في أمريكا تبدأ السنة المالية 

، الجدول يوضح بداية ونهاية العام المالي في 6-30إلى  7-1، وفي مصر من  9-30إلى  10-1من 

 العديد من البلدان

https://www.facebook.com/learneconomy/photos/rpp.119800938096275/1402049039871452/?type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1402050249871331
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1402050249871331
https://www.facebook.com/learneconomy/photos/rpp.119800938096275/1402049039871452/?type=3&theater
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  · ٢٠١٨نوفمبر  ٦ مفاهيم اقتصادية

 Devaluation  تخفيض قيمة النقد

 1967تخفيض سعر الصرف الرسمي بين عملة معينة والعمالت األخرى، مثال في نوفمبر عام 

دوالر إلى  2.8الدوالر وذلك من خفضت الحكومة البريطانية سعر صرف اإلسترليني بالنسبة إلى 

دوالر، وقد وافقت الدول المنضمة إلى صندوق النقد الدولي على تثبيت أسعار الصرف لعمالتها  2.4

ثم رفعت النسبة  %1.5 -بالنسبة إلى الدوالر والذهب، على أن يسمح بالتغيير في حدود + أو 

. وال يسمح بأي تغيير بنسبة 1971بر وذلك في ديسم %2.25 -المسموح بها للتغيير في حدود + أو 

تفوق هذه النسبة إال بعد أخذ إذن من صندوق النقد الدولي وال يحدث ذلك إال في الحاالت القصوى 

 .وذلك عند مواجهة مشكلة خطيرة بالنسبة لميزان المدفوعات

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

Koniec raportu 

End of Report 

 انتهى التقرير

*** 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__xts__%5B0%5D=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww&__xts__%5B1%5D=68.ARCVlGI4ivYeFptu3guvURz5VJj5Wyn1EV0brkgdeLnoUfq59MQw-iXFTai-asM83RA7gcn0GCpgVNnLk_62TxSef6BZmzBG8p_ErcEnnTTMF5LZn4Jmr6mr8y262-R8-QqH2Zqufa-AjWgT59ifDVMEOEB2uGSMYoM4qy8d4v8ltdM2R78G8HolfyZwxxhLfybPd633PwVL0OWqiejLifJeKp2y8J1SDEQ641WNOWhg0KfIyZL_2nc-mxFrSOkxdPs6eySkO5pB_UdZemn6oPLNbgjxkBKyK_pjZ_KD68MJaqbzk6MNHVzC7SPcOOcbYqXEff5X6TJ2meVhMQDFOQ&__tn__=kC-R&eid=ARDoVKuqB1EMXnIylDwqjpiN4cd_0SJnYH8tKJ2LRT-eLbtVZiXuSYqaessfNZxzwA68DzH33eKxPZ2y&hc_ref=ARRjnoFCOYuJ_aDEihE7nSwtCuk4y353CgU3LAATBOsK6yhIbvx0Ho_-GDpms_OrNh8&fref=nf
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1924121764330841?__xts__%5B0%5D=68.ARCVlGI4ivYeFptu3guvURz5VJj5Wyn1EV0brkgdeLnoUfq59MQw-iXFTai-asM83RA7gcn0GCpgVNnLk_62TxSef6BZmzBG8p_ErcEnnTTMF5LZn4Jmr6mr8y262-R8-QqH2Zqufa-AjWgT59ifDVMEOEB2uGSMYoM4qy8d4v8ltdM2R78G8HolfyZwxxhLfybPd633PwVL0OWqiejLifJeKp2y8J1SDEQ641WNOWhg0KfIyZL_2nc-mxFrSOkxdPs6eySkO5pB_UdZemn6oPLNbgjxkBKyK_pjZ_KD68MJaqbzk6MNHVzC7SPcOOcbYqXEff5X6TJ2meVhMQDFOQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww

